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Förord
Trafikverket planerar för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken, Linköping-Borås, Göteborg-Borås och 
Jönköping-Malmö utgör delar av Trafikverkets program En ny generation järnväg för 
höghastighetsjärnväg. Sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås är i ett tidigt 
utredningsskede, som redovisas i form av en åtgärdsvalsstudie för varje sträcka.  
Åtgärdsvalsstudierna har utgått ifrån beslutade ändamål för en Ny Generation Järnväg 
och förutsättningar om snabb utbyggnad av en järnväg för 320 km/h samt, sedan februari 
2016, även de av Sverigeförhandlingen utpekade stationsorterna. Åtgärdsvalsstudiernas 
bedömningar och rekommendationer utgår från dessa förutsättningar. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått 2015-2018. Under 2015 och 2016 kunskapen 
har successivt fördjupats inom ett stort utredningsområde. Utredningsarbetet inleddes 
under 2015 med en översiktlig principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, 
de funktioner och krav som den nya järnvägen ska uppfylla, samt möjliga systemlös-
ningar. Rapporten från det inledande arbetet benämndes ”Översiktlig design och sys-
temlösning”. Samtidigt som åtgärdsvalsstudien genomförts har Sverigeförhandlingen 
arbetat med sitt uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av en utbyggnad av en 
höghastighetsjärnväg i Sverige. I februari 2016 beslutade Sverigeförhandlingen att börja 
förhandla med kommunerna Tranås och Jönköping på sträckan Linköping-Borås.

Under 2016 genomfördes ett fördjupat utredningsarbete kring de utpekade stations-
orterna. Dessa delutredningar redovisas som separata underlagsrapporter till åtgärdsvals-
studien. Åtgärdsvalsstudien sammanfattar på en övergripande nivå resultaten från detta 
arbete. En viktig grund i arbetet med höghastighetssystemets principiella sträckningar är 
att ha kunskap och förståelse för de förutsättningar som landskapet ger. En landskaps-
karaktärsanalys (LKA) ligger därför som grund för utredningsarbetet. Det är också viktigt 
att tidigt i planeringsprocessen beakta relevanta miljöintressen som kan påverka såväl 
inriktningsbeslut som lokalisering och detaljutformning. Därför har det inom ramen för 
åtgärdsvalsstudien gjorts en miljöbedömning och för att underlätta för kommande plan-
läggning har beprövade och formellt förankrade tillvägagångssätt använts.

Våren 2017 publicerades en version av åtgärdsvalsstudien med tillhörande underlags- 
rapporter benämnda ”Förhandskopia 2017-02-15”. Det gavs då möjlighet att ge  
synpunkter på materialet och den möjligheten togs av 21 myndigheter, kommuner,  
regioner och organisationer. Synpunkterna har tagits omhand av Trafikverket och i  
relevanta delar arbetats in i slutversionen av rapporten. 

Mars 2018

Lennart Andersson  Andreas Hult  
Regional direktör Syd  Projektchef 
    Linköping–Borås och Jönköping–Malmö 

Einar Schuch    Bengt Rydhed 
Regional direktör Öst  tf. Regional direktör i Väst



44

Sammanfattning

Inledning

Bakgrund och syfte
På uppdrag av regeringen planerar Trafikverket för byggande av höghastighetsjärnväg på 
sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. 

Trafikverkets planering kopplat till höghastighetsjärnvägen bedrivs inom olika utred-
ningar, dels i form av två projekt, Ostlänken (Linköping–Järna) och Göteborg–Borås, 
som befinner sig i planläggningsprocessen, dels i form av två åtgärdsvalsstudier för 
sträckorna Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö. 

Denna rapport redovisar arbetet med åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås. 
Detta utredningsarbete inleddes med en förberedande studie 2015 och inkluderar även 
fyra underlagsrapporter.

Åtgärdsvalsstudierna genomförs i syfte att: 
• ta fram underlag till Sverigeförhandlingen.

• studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella 
sträckan. 

• bistå med underlag till Nationell transportplan för perioden 2018–2029. 

• ta fram underlag inför kommande planläggningsskede. 

Beskrivning av arbetsprocessen och rapportstruktur samt hur åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg på 
sträckan Linköping-Borås förhåller sig till den fortsatta planläggningsprocessen.
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Mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt  
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet”.  Målet ska nås utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet  
äventyras. 

Trafikverket har formulerat ändamål som ger uttryck för det övergripande syftet med 
höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar i åtgärdsvalsstudien ska alla bidra till  
ändamålen. 

Ändamålet, eller det övergripande syftet, 
med höghastighetsjärnvägen är att:
• frigöra kapacitet på befintlig järnväg 

för att möjliggöra robusta och hållbara 
transporter för människor och gods.

• genom ökad tillgänglighet skapa 
förutsättningar för regional utveckling.

• genom snabba och hållbara person- 
transporter knyta samman Stockholm 
C och Göteborg C på två timmar och 
Stockholm C och Malmö C på två och 
en halv timme.

• öka tillgängligheten till de 
internationella marknaderna för 
människor och näringsliv.

För sträckan Linköping–Borås har projekt-
mål knutna till de transportpolitiska målen 
formulerats. Beskrivningarna av effekter 
för respektive delområde samt målupp- 
fyllelsebedömningarna för de olika  
stationsprinciperna utgår från dessa mål. 

Styrande förutsättningar
Planeringen av de nya höghastighetsjärnvägarna har att förhålla sig till ett antal över-
gripande krav. Dessa krav reglerar restider och hastighet, kapacitet och trafik, stationer 
och kopplingspunkter samt tillförlitlighet och underhåll på höghastighetsjärnvägen.  De 
övergripande kraven har varit avgörande för avgränsningen av åtgärdsvalsstudien med 
avseende på geografi och innehåll: 

• Restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 timmar med direkttåg.

• Restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 timmar med direkttåg. 

• Högsta hastighet 320 km/tim för höghastighetståg, respektive minst 250 km/tim för 
storregionala tåg.

• Möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och buss/spårvagn ska 
vara högst 10 minuter.

Utredningen förhåller sig även till följande styrande förutsättningar:
• Banan byggs som ett separerat system med begränsat antal kopplingspunkter till det 

konventionella nätet. Sträckningen Linköping-Borås innebär ingen koppling till det 
konventionella nätet.

Målherarki
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Utredningsområdet
De styrande förutsättningarna och den restidsbudget dessa medger för sträckan  
Linköping–Borås har tillsammans med Sverigeförhandlingens val av stationsorter varit 
styrande för avgränsningen av det utredningsområde som studeras i denna utredning. 

Det översiktliga utredningsområdet identifierades i arbetet med Översiktlig design och 
systemlösning (Trafikverket, 2015a). Nya styrande förutsättningar har under 2016  
resulterat i ett utredningsområde för åtgärdsvalsstudien Linköping–Borås. 

Det översiktliga utredningsområdet identifierades i arbetet med Översiktlig design och systemlösning  
(Trafikverket, 2015a). Nya styrande förutsättningar har under 2016 resulterat i ett utredningsområde för 
åtgärdsvalsstudien Linköping–Borås.
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Befintliga förhållanden och förutsättningar
I åtgärdsvalsstudien beskrivs det identifierade utredningsområdets förutsättningar 
genom en presentation av befintliga förhållanden, såsom geologiska, miljömässiga och 
socioekonomiska aspekter. 

Tillsammans med anläggnings- och järnvägstekniska förutsättningar utgör de befintliga 
förhållanden underlag för det som presenteras i åtgärdsvalsstudien.
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Utredningsområdet indelat i delsträckor och delområden.

Bedömningar per delområde

Indelning i delsträckor och delområden
I syfte att underlätta beskrivningen av utredningsområdet har området delats in i sex 
delsträckor: Linköping, Linköping-Tranås, Tranås, Tranås-Jönköping, Jönköping och 
Jönköping-Borås samt ett tillhörande kopplingsområde söder om Jönköping (område 
för anslutning mot Jönköping-Malmö). För att underlätta analyserna av effekter samt 
bedömning av måluppfyllelse för utrednings-området, har delsträckorna i sin tur delats 
in i delområden, totalt tio delområden för delsträckorna mellan stationsorterna samt två 
delområden vardera för delsträckorna Linköping, Tranås och Jönköping. Kopplings- 
området har delats in i tre delområden.
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För varje delområde har tekniska förutsättningar för byggnation analyserats, där framför 
allt topografiska och geologiska förutsättningar studerats, och behovet av att förhålla sig 
till angränsande infrastruktur och befintlig bebyggelse beaktats. Till detta har förutsätt-
ningar från landskapskaraktäranalysen och miljöbedömningen lagts. Analyserna har 
resulterat i en förståelse för vilka anläggningstyper som bedöms vara lämpliga eller 
nödvändiga för att passera genom ett delområde samt hur fördelningen mellan anlägg-
ningstyperna kan se ut. För varje delområde beskrivs analyserade miljöeffekter av en 
höghastighetsjärnväg. Analysen avser de fyra fokusområdena landskap, hälsa och säker-
het, resurser tillgängliga för människan samt klimat.  

Utifrån bedömningen av behovet av olika anläggningstyper (bro, tunnel, bank etc.) har en 
kostnad för järnvägsanläggningen genom de olika delområdena bedömts. 
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Delsträcka Linköping

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Topografin i det norra av delområdena (LpA) är flack, varför 
järnvägen bedöms kunna anläggas på bank eller i skärning, 
men eftersom delområdet består av lösa jordar bedöms majo-
riteten av anläggningen behöva grundförstärkas med pålar. I 
det södra delområdet (LpB) ligger den västliga delen av del-
området högre än den östliga, varför det bedöms vara möjligt 
att passera under stadsdelen Ryd i bergtunnel. I båda delom-
rådena måste väg 34 passeras planskilt. Avgränsningen av det 
norra delområdet innebär att höghastig-hetsjärnvägen inte 
behöver passera befintlig järnväg inom delsträckan. Inom det 
södra delområdet måste Södra stambanan passeras planskilt. 

Båda delområdena innebär att höghastighetsjärnvägen  
passerar genom tätbebyggda områden. Tågen antas dock  
passera i relativt låg hastighet (<200 km/h) och därmed 
bedöms det finnas goda möjligheter att avskärma buller med 
konventionella metoder. En passage genom LpB i bergtunnel 
skulle in-nebära att luftburet buller blir ett begränsat pro-
blem, trots att delområdet är tätbefolkat. I de östra delarna 
av delområde LpA bedöms det finnas goda möjligheter att i 
lokalisera en ny järnväg med passager som innebär bi- 
behållen eller förbättrad framkomlighet för alla trafikslag, 
inklusive gång- och cykeltrafik. I de västra delarna av LpA 
kan istället en järnväg ändra områdets karaktär från öppet 
jordbrukslandskap till ett som präglas av stora infrastruktur-
stråk. Inom det södra delområdet, LpB, bedöms det finnas en 

Delsträcka Linköping indelad i två delområden, LpA och LpB.

Bedömd fördelning av  
anläggningstyper i delområde  
LnA och LnB.
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risk för att en tunnel skulle kunna påverka Natura 2000-området Kärna mosse, genom 
ändrade grundvattenförhållanden. Med undantag för själva tunnelpåslagen innebär an-
nars en tunnel att tillgängligheten mellan till exempel bostadsområden och när- 
rekreationsområden kan bibehållas .

Restider 
En sträckning via delområde LpA innebär en något längre väg i riktning mot Tranås, än 
vad LpB ger. Den längre sträckningen medför därmed en förlängd gångtid för tågen.  
Skillnaden i längd medför att en sträckning genom LpA bedöms få 40–60 sekunder 
längre gångtid än en sträckning genom LpB ut ur Linköping.

Kostnader
Inom delområde LpA bedöms majoriteten av anläggningen behöva grundförstärkas med 
pålar och grundförstärkningen får stor vikt i kostnadsbedömningen.  Inom det södra 
delområdet LpB, genom vilket det bedöms vara möjligt att passera i bergtunnel, blir just 
anläggningstypen tunnel (berg och betong) de mest kostnadsdrivande. Trots kortare 
sträckning genom delområde LpB, bedöms därför kostnaden för järnvägsanläggningen bli 
betydligt högre vid en passage i tunnel genom delområde LpB, än på passage på grund-
förstärkt bank eller skärning genom delområde LpA. Om anläggningen istället förläggs 
i marknivå genom LpB, skulle kostnaden för järnvägsanläggningen bli lägre, men den 
fysiska påverkan på bebyggelsen större.
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Delsträcka Linköping-Tranås

Bedömd fördelning av  
anläggningstyper i delområde  
1, 2 och 3.

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Topografin inom delsträckan Linköping-Tranås är i jämförel-
se med övriga delsträckor flack, men i de södra delarna av del-
sträckan och framför allt inom delområde 3, blir landskapet 
mer kuperat och skogrikt. En hög andel av anläggningen kan 
komma att byggas på bank eller i skärning. Inom delområde 
1 och 3 bedöms även betongtråg krävas. För delområde 3 be-
döms behovet av brokonstruktioner över vägar och vattendrag 
vara ungefär dubbelt så stort som i de andra delområdena. 
Malmens flygfält (delområde 2 och 3) respektive Malmslätts 
tätort, E4 och Södra stambanan (delområde 1) är exempel på 
möjliga konflikter att hantera strax väster om Linköping. 

I slättlandskapet i norr är landskapet känsligt för visuella bar-
riärer som höga bankar och broar. Det kan visuellt utkonkur-
rera slättens storgårdar och herrgårdar. Stora delar av delom-
råde 1 upptas av mycket produktiv åkermark. Fragmentering 
och fysiska barriärer kan försämra lönsamheten för de areella 
näringarna. Delområde 1 möjliggör få lokaliseringar utanför 
Svartåns dalgång, med ett öppet landskap som riskerar att 
skäras av. Möjligheten att undvika negativa effekter kultur-
historiskt, visuellt och ekologiskt är små inom dalgången. 
Delområde 1 är mer tättbefolkat än de övriga, med flertalet 
tätorter, vilket i kombination med det flacka landskapet kan 
innebära att luftburet buller sprids lång väg och kan komma 
att påverka många människor.

Delsträcka Linköping-Tranås indelad i tre delområden, 1-3.
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Inom mosaiklandskapet i delområde 2 och 3 kommer järnvägen att skära genom ter-
rängen och skapa en ny struktur. Inom områdena finns väl fungerande habitatnätverk för 
arter knutna till äldre ädellövträd (främst ek) och även hagmarker. Söderut dominerar 
barrskog med goda spridningssamband för skogsfågel och vilt. Det mesta av delområdena 
är idag relativt opåverkat av buller och med ny järnväg kan exempelvis fågellivet störas av 
buller.

Sjön Sommen, som korsas inom samtliga tre delområden, har pekats ut som en potentiell 
framtida resurs för vattenförsörjning. 

Restider 
Delområde 2 har den genaste sträckningen inom delsträckan, vilket resulterar i kortast 
restid. Restidsskillnaden mellan delområde 2 och delområdena 1 och 3 beräknas vara upp 
till cirka 60 sekunder.

Kostnader
Inom delområde 1 och 2 utgörs stora delar av områdena av lösa jordar, ställvis med stora 
jorddjup, varför stora delar av anläggningen bedöms behöva grundförstärkas med pålar. 
Då anläggningen till stor del bedöms utgöras av bank och skärning, får grundförstärkning 
stor vikt i kostnadsbedömningen.

För att kunna hålla en plan profil på järnvägen genom det kuperade landskapet, bedöms 
det krävas en större andel broar inom delområde 3, jämfört med delområde 1 och 2. Av 
samma anledning bedöms mängden betongtunnel kunna bli relativt hög inom detta del-
område. Inom delområde 3 bedöms därför bro och betongtunnel vara mest kostnadsdri-
vande anläggningstyp. I delområde 3 är områdets östra delar mer kuperat, vilket bedöms 
innebära att en anläggning som placeras mer i de östra delarna behöver fler växlingar 
mellan anläggningstyper och därmed fler kostnadsdrivande övergångszoner. Dessa skill-
nader gör att delområde 3 bedöms få en högre anläggningskostnad än delområde 1 och 2. 
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Delsträcka Tranås
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Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Inom det norra av delområdena, TnsA, är landskapet kuperat, 
vilket medför ett behov av olika anläggningstyper, såsom bro, 
bergtunnel och bank. I delområdet som omfattar Tranås  
tätort, TnsB, är landskapet utanför tätorten kuperat, men 
inom tätorten är höjd-skillnaderna små och passagen bedöms 
i huvudsak ske i markplan. I båda delområdena måste hög-
hastighetsjärnvägen passera Södra stambanan. 

Delområde TnsA är glesbebyggt och det bedöms därför finnas 
goda möjligheter att begränsa negativa effekter för männis-
kors hälsa. Det skogsdominerade och slutna landskapet ger 
relativt goda möjligheter att begränsa järnvägens visuella 
intrång.

En höghastighetsjärnväg genom själva tätorten kan resultera 
i en förstärkt barriär inom staden, med påverkan på männis-
kors rörelsemönster. Järnvägen bedöms behöva passera över 
Skoboviken (del av Sommen), med risk för stor visuell påver-
kan på vattenrummet och på intilliggande villabebyggelse. 

En ny järnväg i delområde TnsB, i eller i direkt anslutning till 
tätorten, skulle innebära att störningar orsakade av tågtrafik 
kan komma att påverka en stor del av samhällets invånare, 
med negativa effekter på hälsan som följd.

Delsträcka Tranås indelad i två delområden, A respektive B.

Bedömd fördelning av 
anläggningstyper i delområde 
TnsA och TnsB.
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Restider 
Inom delsträckan är restidsskillnaderna mellan TnsA och TnsB små.

Kostnader
Bro och tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom de båda delområdena. I TnsA 
är betongtunnel det mest kostnadsdrivande, men även andelen bro bedöms bli hög. För 
TnsB skulle en mycket nordvästlig passage inom delområdet innebära ett mindre in-trång 
i tätorten, vilket skulle reducera kostnaderna, gentemot en passage rakt genom Tranås 
tätort.  Kostnaderna för järnvägsanläggningen bedöms skilja sig lite åt mellan de båda 
delområdena. Därutöver tillkommer dock kostnader för stationen, vilket för TnsB kom-
mer innebära omläggning av befintlig järnväg intill stationen och provisorier under bygg-
tiden. En station placerad centralt i Tranås tätort innebär betydligt högre kostnad, än en 
station placerad utanför. Sammantaget bedöms därför den totala kostnaden för stadspas-
sagen bli väsentligt högre för TnsB än för TnsA.
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Delsträcka Tranås-Jönköping 
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Utredningsområde (dec 2017)

  

 Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Delsträckan som helhet är kraftigt kuperad, vilket resulterar 
i ett behov av ett flertal berg- och betongtunnlar och djupa 
bergskärningar, men även ett stort antal broar. Inom det 
mellanliggande delområde 5 blir dalsänkorna bredare och 
här kan järnvägen komma att gå parallellt med Säbydalens 
dalgång. Inom den södra delen av delsträckan är landskapet 
storskaligt böljande, vilket bedöms göra det möjligt att längs 
stora delar av sträckan följa landskapet på bank eller mindre 
skärning. Det bedöms bli flera kilometer mer bro för passage 
inom delområde 4 än för övriga delområden på delsträckan.  
Svar-tåns dalgång passerar området i en nordlig till sydlig 
riktning. Inom delområde 6 behöver höghastighetsjärnvägen 
passera befintlig järnväg. Även inom delområde 5, vid en syd-
lig sträckning genom området, kan befintlig järnväg behöva 
korsas. 

Delområde 4 har mycket skogslandskap men också en stor  
andel berg i dagen. I det skogsrika landskapet bedöms det 
vara möjligt att dölja en anläggning. För de småskaliga 
odlingsmiljöerna kring Hålaveden finns det risk för barriär-
effekter som på sikt kan leda till en strukturomvandling. För 
ängs- och hagmarker som passeras är spridningssambanden 
relativt svaga och skulle kunna förbättras genom en järnväg 
som passerar genom barrskogsmiljöerna.

Bedömd fördelning av  
anläggningstyper i delområde  
4, 5 och 6.

Delsträcka Tranås-Jönköping indelad i tre delområden, 4-6. Delområde 4 och 5 överlappar varandra i övergång-
en till delsträcka Tranås. Delområde 4 och 6 överlappar varandra i övergången till delsträcka Jönköping.
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Herrgårdslandskapet i Säbydalen och kring sjön Noen inom delområde 5 är känsligt för 
bland annat visuell påverkan och fragmentering. En ny storskalig infrastruktur skulle ut-
mana herrgårdarnas visuella dominans och splittra de kulturhistoriska sambanden. Habi-
tatnätverk för både lövskog och betesmark är väl fungerande i Säbydalen. En järnväg som 
skär parallellt genom dalgången skulle både ta miljöer med höga naturvärden i anspråk 
och skapa en barriär mellan dessa miljöer som försämrar spridningssambanden. Inom 
delområde 6 bedöms möjligheterna vara små att undvika sjöarna Ylen och Stora Nätaren. 
Landskapet är här känsligt för passager på de tunna landremsorna mellan sjöarna. Här 
finns komplexa kulturlandskap och spridningsvägar för arter knutna till exempelvis ängs- 
och betesmarker. 

Det är främst inom de mer tätbebyggda områdena på delsträckan som boenden bedöms 
kunna utsättas för störningar från en höghastighetsjärnväg.  Kring Säbydalen och Noen 
finns risk att friluftsliv kan påverkas negativt av buller och förändrat visuellt intryck.

Restider
Inom delsträckan är restidsskillnaderna upp till cirka 80 sekunder mellan olika sträck-
ningar och beroende på hur flack linje som byggs. Detta beror delvis på skillnader i 
lutning som påverkar restiden med upp till cirka 20 sekunder. En sträckning i ett mer 
kuperat landskap kan, med en större andel broar och tunnlar, resultera i en flackare linje, 
än vad en sträckning i ett mer böljande landskap gör. Övrig skillnad i restid beror på skill-
nader i banans längd, som ökar med avvikelse från rakaste linjen med extremer i norra 
delområde 4 och södra delområde 6.

Kostnader
Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 4 och 5. I delområde 4 
beror det på att stora lokala höjdskillnader ger större andel tunnel. Även andelen bro 
bedöms därför bli högre i delområde 4 än i övriga delområden. Delområde 5 är ett relativt 
flackt område med lokala höjder, vilket bedöms innebära tunnelanläggning. Pålad anlägg-
ning bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 6. Detta beror på att stora 
delar av delområdet består av lösa jordar, vilket bedöms resultera i en stor andel grund-
förstärkning av anläggningen. Eftersom anläggningstyperna bank och skärning har stor 
andel i delområde 6 får grundförstärkning stor vikt i kostnadsbedömningen. En central 
sträckning genom delområde 6 bedöms kräva mer bergtunnel, medan ett sydligt eller 
nordligt läge bedöms medföra fler broar, vilket skulle driva upp kostnaderna.
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Delsträcka Jönköping 
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Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Delsträckan är uppdelad i delområdena JöA och JöB.  
Delområde JöA utgörs av Jönköping tätort och ligger i  
Vätternsänkan. Passage av Vätternsänkan antas ske på bro  
eller bank, medan anslutande topografiska skillnader troligt-
vis hanteras med tunnlar. Delområde JöB ligger söder och 
öster om Jönköping tätort och består huvudsakligen av ett  
kuperat landskap, vilket bedöms innebära växlande anlägg-
ningstyper mellan bro, bank, skärning och tunnel. I delområ-
det JöA finns lösa jordar med mycket stor mäktighet, vilket 
kan medföra behov av särskild grundförstärkning. Tunnelpå-
slag öster om Tenhultsdalen förväntas vara storskaligt insta-
bila och kräva förstärkningsåtgärder av berget. Inom del-
sträckan kommer höghastighetsjärnvägen att passera E4:an, 
riksväg 40 och befintlig järnväg. 

Det stora landskapsrummet med branter exponerade mot 
Vättern och staden är visuellt känsligt. Samtidigt innebär 
den dramatiska topografin möjlighet till vida utblickar över 
Vättern och Jönköping för resenärer på järnvägen. Det öppna 
jordbrukslandskapet i Tenhultsdalen är känsligt för storska-
liga strukturer som bryter av de nord-sydliga siktlinjerna och 
som bidrar till fortsatt urbanisering av dalgången. Delområde 
JöB inbegriper även det öppna odlingslandskapet norr om 
Odensjö herrgård. Här är om-givningen känslig för en an-
läggning som splittrar upp landskapsrummet. I anslutning 

Delsträcka Jönköping indelad i två delområden, A respektive B.

Bedömd fördelning av anlägg-
ningstyper i del-område JöA och 
JöB
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till herrgårdsmiljön finns habitatnätverk för ädellövträd och det finns risk för förlust av 
skyddsvärda träd. 

Jönköping är tätbefolkat, särskilt inom delområde JöA, och en ny järnväg bedöms kunna 
medföra att många människor skulle störas i sin boendemiljö, med negativa effekter på 
hälsan som följd.

Restider
Restiderna för delsträckan varierar mellan delområdena. Att köra tågen till tätorten (JöA) 
bedöms medföra en restidsförlust även för passerande tåg, eftersom tågen inte kommer 
hålla hastigheten upp ur dalgången och därför tappar hastighet och restid. För passeran-
de tåg utan uppehåll på sträckan Stockholm–Göteborg bedöms restidsskillnaden mellan 
att gå ner i dalen (JöA) och att inte göra det (JöB) vara cirka 60 sekunder, medan restids-
skillnaden för tåg som gör uppehåll bedöms bli 1-2 min. På sträckan Stockholm–Malmö 
bedöms restiden mellan JöA och JöB för tåg som gör uppehåll skilja cirka 5–6,5 minuter. 

Kostnader
Bro är mest kostnadsdrivande inom delområde JöA. På grund av bland annat de stora 
topografiska skillnaderna till den angränsande terrängen bedöms majoriteten av anlägg-
ningen behöva utföras på bro. Hela anläggningen inom delområde JöA bedöms anläggas 
på lös mark med stora jorddjup, vilket medför att anläggningen kan behöva grundför-
stärkas med pålar, på många ställen med djupa pålar, vilket är kostnadsdrivande. 

Bro är även mest kostnadsdrivande inom delområde JöB.  Eftersom delområdet har va-
rierande topografi bedöms både bro och tunnel bli frekvent förekommande, för att hålla 
en så plan profil som möjligt. En anläggning i områdets södra delar kan innebära mindre 
behov av pålning, vilket bedöms vara kostnadsreducerande. JöB bedöms omfatta många 
växlingar mellan anläggningstyper eftersom topografin är mer kuperad. 

Eftersom delområde JöA är litet i förhållande till övriga delområden samt att nästintill 
hela anläggningen inom delområde JöA bedöms utgöras av mer kostsamma anläggnings-
typer, med ett stort behov av markförstärkning, Blir kostnaden per meter järnväg hög.

Kostnaden för att anlägga en station är betydligt högre centralt i Jönköpings tätort, än på 
landsbygden utanför staden. 
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Delsträcka Jönköping-Borås
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Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Delsträckan är uppdelad i delområdena 7, 8, 9 och 10. Delom-
rådena 7, 8 och 9 innebär en passage genom ett sprickdals-
landskap, medan delområde 10 går genom ett mer böljande 
landskap. Sträckan skärs av flera dalgångar i nord-sydlig 
riktning. Inom delsträckan finns flera myrmarkskomplex med 
höga naturvärden, såsom Dumme mosse och Komosse. Flera 
av dem är skyddade som bland annat Natura 2000-område. 
Med en sträckning genom det nordliga delområdet kommer 
Dumme mosse sannolikt passeras i en lång bergtunnel. De 
båda mellersta delområdena passerar de stora myrmarkerna 
vid Komosse och Gagnaryds mosse, som även de, på grund av 
sina höga naturvärden, kan bli aktuella att passera i berg- 
tunnel. De mellersta delområdena kännetecknas vidare av att 
en stor del av järnvägen behöver anläggas på bro, exempelvis 
över sjön Åsunden och över sjöar söder om densamma. I en 
sydlig dragning mellan Jönköping och Borås, genom delom-
råde 10, är landskapet mindre kuperat. De lokala höjd- 
skillnaderna är små, vilket gör att höghastighetsjärnvägen 
med några undantag i huvudsak bedöms kunna förläggas på 
bank och i bergskärningar. 

Delsträcka Jönköping-Borås indelad i fyra delområden, 7-10.

Bedömd fördelning av anläggningstyper i delområde 7, 8, 9 och 10. 
Mängden bergtunnel beror av anslutningen till Station Jönköping. 
Ett lågt stationsläge bedöms kräva långa bergtunnlar för att nå 
höglandet väster om stationen, vilket skulle förändra fördelningen 
av anläggningstyper i delområde 8, 9 och 10 i ovanstående 
diagram.
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I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vatten-
förande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen 
lokaliserade till dalgångarna tvärs området och utgör viktiga dricksvattenresurser. Möj-
ligheten att nyttja grundvattnet är känsligt både för kemisk påverkan och åtgärder som 
påverkar grundvattennivån. 

En passage över sjöar, mossar och dalgångar rymmer potential till utblickar över öppna 
landskap och gör resan utmed höghastighetsjärnvägen variationsrik. Men det kan sam-
tidigt innebära intrång i ostörd natur och i kulturmarkerna kring sjöarna. Om järnvägen 
bildar barriärer och fragmenterar jordbrukslandskapet i dalgångarna är risken stor för 
igenväx-ning på grund av minskat brukande. Myrmarkskomplexen i delområdet rym-
mer en stor mängd miljöer av nationell betydelse. En passage genom eller nära något av 
de stora myrmarkskomplexen bedöms resultera i omfattande negativa effekter i form av 
bland annat fragmentering, barriär och bullerstörningar. Komosse är i sig en helt unik 
livsmiljö, som genom sin storlek och orördhet behöver undantas helt från påverkan från 
framtida järnvägsanläggning inom delområdet. För att undvika störningar kan järnvägen 
anläggas i tunnel. Det innebär dock stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna 
också är mycket känsliga för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga. 

De östra delarna av sträckan mellan Jönköping och Borås är glest befolkade, undantaget 
passagen ut från Jönköping. I anslutning till Ätrans dalgång och vidare in mot Borås finns 
flera tätorter. Om järnvägen lokaliseras nära dessa tätorter kan många människor komma 
att störas av exempelvis buller från järnvägen. Det finns också en risk att sociala samband 
bryts och att tillgängligheten till närrekreationsområden försämras.

Restider
I delområde 8 erbjuder genast sträckning, vilket bedöms ge restider som är  
70-90 sekunder snabbare än de andra delområdena. Delområde 9 och 10 bedöms få  
ungefär samma restider eftersom topografin i delområde 9 bedöms medföra restids- 
förluster i samma storleksordning som längdskillnaden mot delområde 10.

Kostnader
Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 7, vilket beror på den långa 
bergtunnel som bedöms behövas för att nå höglandet från Station Jönköping. Bro  
eller tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 8, vilket beror på stora 
lokala höjdskillnader. Även passagen av Komosse bedöms ske i bergtunnel. Bro bedöms 
vara mest kostnadsdrivande inom delområde 9, vilket beror på passage av nord-sydliga 
dalgångar samt ett antal sjöar inom delområdet. Delområde 10 har flackare topografi och 
en stor andel av anläggningen kan komma att förläggas på bank/skärning. Förekomst av 
lösa jordar gör att pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 
10. Sammantaget bedöms järnvägen kosta mer per meter att anlägga i de norra delområ-
dena än i de södra.
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Kopplingsområde Jönköping 

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Landskapet i det östligaste av kopplingsområdena är småkuperat, med i huvudsak nord-
sydliga dalgångar. Förutsättningarna för att anlägga höghastighetsjärnväg mot Malmö på 
bank eller i skärning bedöms därför vara goda. I det mellersta av kopplingsområdena är 
landskapet relativt plant och förutsättningarna för att anlägga anslutningen mot Malmö 
på bank bedöms vara mycket goda. I det västligaste av kopplingsområdena är landskapet 
småkuperat. Den varierande topografin bedöms innebära en stor andel anläggning på hög 
bank eller i djup skärning.

Samtliga delområden innehåller landskapstyper som är känsliga för en järnvägs- 
anläggning. I det mellersta kopplingsområdet bedöms det bedöms föreligga en risk att 
höghastighetsjärnvägen skapar barriärer och splittrar bygd och rekreationsområden. I det 
mellersta och västra kopplingsområdet bedöms det krävas åtgärder mot luftburet buller.

Restider
Sträckningen genom kopplingsområdet påverkar restider på sträckan Jönköping –  
Malmö. Kopplingsområdets utformning medför att sträckningen och restiden inom 
kopplingsområde 1 i öster blir längst och kortast i kopplingsområde 3 i väster. Jönköpings 
stationsläge och kopplingspunktens läge vid Jönköping, tillsammans med sträckningen 
söder om kopplingsområdet, är det som faktiskt avgör restiden mot Malmö. Restiden 
genom utredningsområdet är därför av mindre betydelse ur ett systemperspektiv.

Kostnader
Kostnaden per meter järnväg för att passera genom kopplingsområde 1 (öster) bedöms 
vara något lägre än vid passage genom kopplingsområde 3 (väster), vilket beror på att det 
bedöms behövas tråg för passage av höjder med isälvsavlagringar i det senare. Sträckan i 
det västliga kopplingsområdet är dock kortare. Ett förväntat behov av av grundförstärk-
ningar på i stort sett hela sträckan vid passage genom det mellersta av kopplingsområde-
na (mitt) innebär att detta bedöms resultera i högst kostnader per meter järnväg. Bedöm-
ningen är att kostnaden kan bli upp till 40% dyrare än passage i kopplingsområdet.

Delsträcka Kopplingsområde Jönköping indelad i tre delområden, 01, 02 och 03.
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Stationsalternativ

I en förberedande studie 2015, kallad Översiktlig design- och systemlösning, identifiera-
des olika stationsalternativ för Tranås och Jönköping. I en process där effekter, kostna-
der och konsekvenser av de identifierade stationsalternativen studerats med stegvis 
fördjupning, har resulterat i att tre respektive fyra stationsalternativ för Tranås och 
Jönköping valts ut för en fördjupad analys. Dessa kvarvarande alternativ har analyserats 
mer ingående med avseende på bidrag till uppfyllelsen av projektmål, kostnader samt 
förutsättningar för byggnation. 

Tranås
För Tranås har följande tre stationsal-
ternativ studerats mer ingående:
• Extern station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås (T2)

• Station vid Tranås C via  
huvudbana (T4)

• Perifer/extern station i  
anslutning till stambanan (T6)

Ett externt stationsläge, T2, med 
bytespunkt mot Södra stambanan, 
bedöms resultera i lägst kostnad. 
Alternativet bedöms innebära mindre 
låsningar för järnvägens sträckning 
och därmed större möjligheter att 
anpassa sträckningen av järnvägen 
för att begränsa negativa effekter. Det 
externa läget bedöms samtidigt inne-
bära sämre tillgänglighet och sämre 
möjligheter till ett ökat pendlingsut-
byte mellan stationsorterna. Bidraget 
till stads- och stationsområdesutveck-
ling bedöms bli litet med ett externt 
stationsläge. 

Ett stationsläge i anslutning till  
befintlig station i Tranås, T4, bedöms 
vara det mest kostnadskrävande av de tre alternativen. Ett centralt stationsläge kan 
förväntas resultera i bäst tillgänglighet för boende och verksamma i Tranås och därmed 
också de bästa förutsättningarna för arbetspendling till och från Tranås. Det centrala 
läget bedöms erbjuda goda möjligheter till exploatering och förtätning inom Tranås tätort 
och bedöms vara det alternativ som har störst positiv påverkan på tätortens möjligheter 
att attrahera nya verksamheter till tätorten. Ett centralt stationsläge i markplan bedöms 
dock innebära störningar, främst i form av buller, och negativ påverkan på människors 
hälsa. Passagen genom centrala Tranås bedöms även innebära intrång och barriär- 
effekter för tätortsnära naturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla områden/bebyggelse 
samt rekreationsområden. 

En perifer alternativt extern station, där höghastighetsjärnvägen korsar Södra stambanan 
norr om befintlig tätortsgräns, T6, bedöms erbjuda tillgänglighet med cykel och till fots 
från delar av tätorten. Viss utveckling i anslutning till stationsområdet bedöms kunna 
ske, liksom en förtätning och exploatering i anslutning till tätortens norra och nordöstra 
delar. Effekten på bostadsbyggande och samhällsutveckling förväntas bli större med ett 
stationsläge i den södra delen av stationsprincipen, än i den norra. 

Studerade alternativ för Station Tranås.
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Jönköping
För Jönköping har fyra  
stationsalternativ studerats mer 
ingående:
• Södra Munksjön via  

huvudbana (J4)

• Södra Munksjön via  
bibana (J5)

• Tenhultsdalen norr (J6N)

• Odensjö (J8).

En station inom utvecklings- 
området Södra Munksjön i Jönkö-
ping, stationsalternativ J4 eller J5, 
bedöms innebära att  
stationen får hög tillgänglighet 
med korta anslutningsresor inom 
tätorten. Därigenom skapas goda 
förutsättningar för arbetspendling 
mellan orter längs höghastighets-
järnvägen, vilket medför möjlighe-
ter att integrera idag separerade 
arbetsmarknader och därigenom 
åstadkomma regionförstoring. Den 
högre tillgängligheten för stationsalternativ J4 eller J5 kan därför förväntas generera en 
större effekt i form av tillväxt och utveckling i Jönköping och dess region, än vad externa 
stationslägen kan ge. Ett mer centralt läge kan vidare förväntas resultera i en mer omfat-
tande stadsutveckling runt det framtida stationsområdet.  
Kostnaden för stationen och den tillhörande kopplingspunkten bedöms bli betydligt  
högre, samtidigt som restiderna för genomgående resenärer bedöms bli längre, än för  
externa stationsalternativ. Ett centrumnära läge innebär att många människor kan 
komma att störas av buller från höghastighetståg, vilket innebär att måluppfyllelsen av 
hänsynsmålet om hälsa och säkerhet bedöms motverkas. 

Externa stationer, antingen i norra delen av Tenhultsdalen strax söder om Huskvarna 
(J6N) eller vid Odensjö några kilometer söder om Jönköpings tätort(J8), bedöms resul-
tera i kortare restider för genomgående resenärer, dels på sträckan Stockholm–Göteborg, 
men framför allt på sträckan Stockholm–Malmö. De externa stationsalternativen bedöms 
resultera i lägre kostnader än mer centralt belägna stationsalternativ. En externt belägen 
höghastighetsstation blir en bytespunkt för resenärer med regionaltåg längs  
Jönköpingsbanan (J6N) eller banan via Odensjö (J8) och gynnar därigenom boende i 
kommuner söder om Jönköping. Jämfört med stationsalternativen söder om Munksjön 
innebär dock de längre anslutningsresorna för flertalet avresande och ankommande rese-
närer, att tillgängligheten till en extern station blir sämre och därmed erbjuder de externa 
stationslägena sämre förutsättningar för arbetspendling mellan orter längs höghastig-
hetsjärnvägen. Möjligheten att åstadkomma regionförstoring bedöms därför bli avsevärt 
sämre och därigenom bedöms ett externt stationsläge i betydligt mindre grad kunna bidra 
till att förbättra förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt i stationsorterna ut-
med höghastighetsjärnvägen. Med en extern station förväntas befolkningstillväxten, och 
därmed bostadsbyggandet, i Jönköping och angränsande kommuner totalt sett bli märk-
bart lägre, jämfört med station i området söder om Munksjön. Stationsområdet förväntas 
inte kunna utvecklas på samma sätt som vid ett centralt stationsläge. De externa stations-
alternativen bedöms inte motverka uppfyllelsen av de olika hänsynsmålen.  

Studerade alternativ för Station Jönköping.
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Samlad effektbedömning
Trafikverket har bedömt att investeringskostnaden för hela systemet för höghastighets-
järnvägar uppgår till ca 230 miljarder kronor, +/- 30 miljarder kronor (2015 års prisnivå). 
Denna kostnadsbedömning är anpassad till de, enligt Sverigeförhandlingen, då aktuella 
stationslägena och avser ett system med centralt respektive relativt centralt belägna sta-
tioner i Linköping och Borås, som trafikeras via bibanor från huvudspåret, Station Tranås 
i externt läge samt Station Jönköping vid huvudspåret i västra delen av Södra Munksjön, 
utan bibana. Investeringskostnaden för sträckan Linköping-Borås är bedömd till 70 mil-
jarder kronor, +/- 23 miljarder kronor.

Trafikverket har under 2016 tagit fram en samlad effektbedömning (SEB) för hela hög-
hastighetstågsystemet mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Den samlade 
effektbedömningen syftar till att beskriva de kostnader och effekter som en hög- 
hastighetsjärnväg beräknas eller bedöms leda till. Tre delar ingår:
• samhällsekonomisk analys

• fördelningsanalys

• måluppfyllelseanalys

Sammantaget visar den samhällsekonomiska kalkylen att de beräknade samhällseko-
nomiska nyttorna är betydligt mindre än kostnaderna, det vill säga att åtgärden är en 
samhällsekonomiskt olönsam investering. 

Fördelningsanalysen visar stora fördelar på nationell nivå. Merparten av den beräknade 
nyttan utgörs av restidseffekter för resenärer och transporttid och transportkostnad för 
godskunder. 

Måluppfyllelseanalysen visar att investeringen i höghastighetsjärnväg bidrar positivt till 
uppfyllande av funktionsmålet, bland annat för att tillförlitligheten i medborgares resor 
och näringslivets transporter ökar. Dessutom förbättras tillgängligheten till storstäder 
samt den interregionala tillgängligheten. Investeringens bidrag till hänsynsmålet bedöms 
vara positiv eftersom påverkan på klimatet sammantaget har bedömts minska, även om 
investeringen leder till ökad klimatpåverkan i byggskedet. 
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Rapportens disposition
Åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås utgör ett tidigt skede i arbetet för  
planeringen av en del av höghastighetsjärnväg i Sverige. Åtgärdsvalsstudien är en förbe-
re-dande studie av förutsättningarna för en höghastighetsjärnväg på sträckan och inne-
håller analys av möjlig dragning av järnvägen inom utredningsområdet mellan Linköping 
och Borås, inklusive koppling till höghastighetsjärnvägen på sträckan Jönköping–Malmö. 
Inom utredningsområdet analyseras även möjliga stationsalternativ för utpekade  
stationsorter. 

Åtgärdsvalsstudien utgörs av ett huvud-
dokument med tillhörande underlags- 
rapporter i form av en miljöbedömning 
samt underlagsrapporterna Station  
Jönköping, Station Tranås och Landskaps-
karaktärsanalys. Underlagsrapporterna går 
att läsa separat och delar av rapporternas 
innehåll återges även i detta huvud- 
dokument.

Huvuddokumentet är uppdelat i 5 delar. 
I del 1 beskrivs bakgrunden till åtgärds-
valsstudien och målen för höghastighets-
järnvägen utifrån både ändamål och de 
övergripande projektmål som gäller för de 
båda åtgärdsvalsstudierna Linköping– 
Borås och Jönköping–Malmö. Del 1  
beskriver vidare de projektspecifika förut-
sättningarna för sträckan Linköping–Borås 
och en metodbeskrivning för åtgärdsvals-
studien. Slutligen beskrivs rapportens 
avgränsning utifrån både innehåll och 
geografi. 

Del 2 beskriver de befintliga förhållandena och förutsättningarna för utredningsområdets 
geografiska, sociala och miljömässiga innehåll. Del 2 redogör även för de anläggnings- 
och järnvägstekniska förutsättningarna och utformningskrav som ställs på en järnväg för 
trafikering med höghastighetståg. Syftet med kapitlena är att ge en grundläggande bild av 
utredningsområdet och dess innehåll samt en mer teknisk förståelse för vad en höghas-
tighetsjärnväg innebär med avseende på utformning och anläggningstyper. Förståelsen 
avser ligga till grund för del 3 där åtgärdsförslag presenteras för sträckan.

Del 3 utgör de åtgärdsförslag som testats inom ramen för åtgärdsvalsstudien och innefat-
tar åtgärder för sträcka och stationsalternativ. Inledningsvis beskrivs avgränsning och 
indelning av det utredningsområde, inom vilket alternativa lösningar prövas. Vidare 
redovisas utredningsområdets 5 delsträckor; Linköping-Tranås, Tranås,  
Tranås-Jönköping, Jönköping, Jönköping-Borås vilka i sin tur utgörs av delområden. 
Delområdena är beskrivna utifrån tekniska förutsättningar för byggnation, kostnader 
samt miljöeffekter. På delsträckenivå redovisas även restidsjämförelse inom delsträckan 
samt geografiskt knutna rekommendationer för fortsatt planering. I del 3 beskrivs också 
åtgärder för stationsalternativ inom Tranås och Jönköping med hänsyn till anläggnings-

Figur 1. Rapporten Åtgärdsvalsstudie för hög- 
hastighetsjärnväg Linköping – Borås och dess  
sammanhang utifrån föreliggande studie och  
tillhörande underlagsrapporter.
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tekniska förutsättningar och stationsprincipernas måluppfyllelsebedömning gentemot de 
projektmål som beskrivs i del 1. Del 4 utgör en samlad bedömning av hela höghastighets-
järnvägens effekter utifrån en samlad effektbedömning som ger en övergripande bild av 
de samhällsekonomiska effekterna av ett höghastighetssystem. I del 4 diskuteras även ett 
referensalternativ med avseende att se vilka effekter som uppstår om det infrastruktur-
projekt som utvärderas inte genomförs.

Den 5:e och avslutande delen innehåller rekommendationer för fortsatt planering.  
Rekommendationerna syftar till att utgöra underlag och medskick till det fortsatta arbetet 
med planläggningsprocessen för en höghastighetsjärnväg i Sverige.
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Berörda intressenters synpunkter på  
förhandskopian av åtgärdsvalsstudien
 
Under perioden 2017-03-01 – 2017-06-20 var det möjligt för berörda intressenter att 
lämna synpunkter på förhandskopian av åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg, 
sträckan Linköping-Borås. De inkomna synpunkterna kommer att hanteras i den  
kommande planläggningsprocessen, som även omfattar formellt samråd med berörda 
intressenter. 

Trafikverket kan konstatera att synpunktslämnarna i stort är väldigt positiva till utbygg-
naden av höghastighetsjärnvägen i Sverige och att de är angelägna om att Trafikverket får 
uppdraget av regeringen att bygga ut hela systemet på en gång. Detta dels för att snabbt 
få ut effekterna av hela systemet, dels för att minska utredningsområdet och de osäker-
heter och svårigheter ett stort utredningsområde innebär för kommuner, länsstyrelser 
och allmänhet. 

Naturvårdsverket och Försvarsmakten är de nationella myndigheter som inkommit med 
synpunkter. I sammanhanget noteras särskilt synpunkter från Försvarsmakten och  
områden som är av riksintresse för Försvarsmakten. 

Merparten av synpunktslämnarna förordar att stationerna placeras så centralt som  
möjligt i stationsorterna utmed höghastighetsjärnvägen, för att åstadkomma största  
möjliga regionala nytta av anläggningen. 

Bland de inkomna synpunkterna på förhandskopian återfinns ett flertal som relaterar 
till bristfälliga beskrivningar av de nyttor och den utvecklingspotential som höghastig-
hetsjärnvägen kan generera. I flertalet av synpunkterna anmärker man på en obalans i 
åtgärdsvalsstudien, där man upplever att Trafikverket fokuserar för mycket på de  
negativa miljöeffekterna, samtidigt som de positiva regionala utvecklingsaspekterna och 
samhällsnyttorna hamnar i skymundan. Det blir svårt för berörda myndigheter att vikta 
de negativa effekterna mot de positiva. Därtill anser man att kopplingen till bostads- 
byggande saknas, liksom att skillnader i regionalekonomiska effekter beroende på drag-
ning samt stationsplacering inte uppmärksammas i tillräcklig omfattning. Kritik riktas 
även mot Trafikverkets beräkningsmodeller och samhällsekonomiska bedömningar. Att 
beräkningsmodellerna inte fångar in alla de dynamiska effekter och nyttor som en ut-
byggd höghastighetsjärnväg kan ge.   

Ett flertal synpunkter på förhandskopian lyfter frågor som rör trafikering, restider och 
restidsmål. Kritik har riktats mot att det saknas en tydlig målbild för trafikeringen av  
systemet, liksom att det saknas regionala restidsmål. Vidare har man framfört att det 
finns olika målbilder för åtgärdsvalsstudien och att det inte tydligt framgår hur olika 
funktionsmål och hänsynsmål viktas när de ställs emot varandra.  

Kritik har riktats mot hur åtgärdsvalsstudien hanterat klimat- och miljöfrågor, bland 
annat i fråga om ett bristande resonemang om hur befintligt system påverkas av höghas-
tighetsjärnvägen, exempelvis när det gäller godstransporter och buller. Vidare efterfrågas 
ett resonemang om vad som händer om man inte bygger mer järnväg i Sverige, och där 
efterfrågas en diskussion om fördelning mellan olika trafikslag och deras miljöpåverkan.

Det har inkommit synpunkter på förhandskopian som anmärker på att det internationella 
perspektivet saknas i beskrivningarna, bland annat med avseende på trafikerings- och 
restidsaspekten, men även hur höghastighetståg kan fungera som ett alternativ till  
internationell flygtrafik, exempelvis reserelationen Sverige–Tyskland.
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Ett flertal synpunktslämnare har kommenterat själva processen vid framtagandet av 
åtgärdsvalsstudien. Kritik har riktats mot att Trafikverket och Sverigeförhandlingen drivit 
parallella processer. Vidare har det riktats kritik mot vad man upplever vara avsaknad av 
transparens i beslutsprocessen. Det finns också kritik mot att det saknas ett resonemang 
om hur en etappvis utbyggnad kan komma att påverka systemet. 

I ett flertal av synpunkterna lyfts den efterföljande planläggningsprocessen, med  
lokalisering och utformning av järnvägen. Synpunktslämnarna är i huvudsak eniga om att 
man bör bygga så snart som möjligt och att nästa fas av planeringen därför bör påbörjas 
snarast. Många synpunktslämnare framför vidare att det geografiskt stora utrednings-
området och den osäkerhet det medför, riskerar att omöjliggöra eller starkt försena 
exempelvis satsningar på bostäder. I det fortsatta arbetet efterfrågas en större regional 
medverkan än under arbetet med åtgärdsvalsstudien. 

Avslutningsvis har det kommit in ett flertal synpunkter på Trafikverkets ordinarie  
planeringsprocess för utveckling av infrastruktur. Synpunkterna rör angränsande väg- 
och järnvägsnät som kan komma att påverkas vid utbyggnad av höghastighetsjärnväg. 
Dessa synpunkter lyfts vidare till ansvariga strategiska planerare inom Trafikverket.

Synpunktslämnare för sträckan Linköping – Borås:

Kommuner Regioner/länsstyrelser Myndighet/organisation/
företag 

Borås Boråsregionen Försvarsmakten
Gislaved Länsstyrelsen i Jönköping Naturvårdsverket  

Härryda Länsstyrelsen i Västra Götaland Naturskyddsföreningen 

Jönköping Länsstyrelsen i Östergötland Stambanan.com 

Linköping Region Jönköpings län 

Mjölby Region Östergötland

Tranemo Västra Götalandsregionen 

Tranås
Ulricehamn

Vaggeryd



32



33

DEL 1 
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1 Bakgrund och syfte
1.1 En ny generation järnväg
Sveriges nuvarande stambanor är hårt belastade och möjligheterna att utöka trafiken är 
begränsade. Det finns behov av att utöka spårkapaciteten i landet, både för att kunna köra 
fler tåg och för att kunna separera snabb och långsam trafik. 

Av regeringen har Trafikverket fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av höghastig-
hetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets arbete 
med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program som benämns En ny 
generation järnväg. Programmet omfattar bland annat de två pågående projekten  
Ostlänken och Göteborg-Borås samt åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås 
respektive Jönköping-Malmö. 

Programmet för En ny generation järnväg ska samordna arbetet med höghastighets- 
järnväg inom Trafikverket i syfte att utifrån ett helhetsperspektiv på anläggningens  
funktion, kostnader och omgivningspåverkan skapa största möjliga samhällsnytta.

Programmet ska samordna utvecklingsarbetet i pågående höghastighetsprojekt  
Ostlänken, Göteborg-Borås och åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och  
Jönköping-Malmö så att en kommande utbyggnad sker enligt gemensamma principer/
riktlinjer vad gäller övergripande krav, teknisk systemstandard och underhållsstrategi. 

Samtidigt ska programmet identifiera behov av att anpassa lagstiftning och tillämpning 
samt verka för affärsformer som bidrar till utveckling i anläggningsbranschen exempelvis 
genom industrialiserad produktion. 

Programmet ska också, tillsammans med Trafikverkets linjeorganisation, samordna och 
säkerställa leveransen av de utredningar som Sverigeförhandlingen beställer av  
Trafikverket.

1.2 Syfte med åtgärdsvalsstudien för Linköping–Borås
Åtgärdsvalsstudien för Linköping-Borås utgör en förberedande studie som genomförs i 
syfte att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella 
sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål,  
utpekade stationsorter, banans anspråk och omgivningens förutsättningar ska  
principiella lösningar identifieras och analyseras utifrån måluppfyllelse, genomförbarhets- 
och kostnadsaspekter. 

Utifrån slutsatser avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella  
lösningar ska åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete.

Åtgärdsvalsstudien bygger vidare på de behov och förslag på åtgärder som tidigare  
identifierats i bland annat den kapacitetsutredning1 som Trafikverket genomfört (se 
vidare avsnitt 2.1) och utgår ifrån regeringsuppdraget att planera för höghastighetsjärn-
väg på sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö. Åtgärdsvalsstudien omfattar därför inte 
några nya analyser enligt fyrstegsprincipen eller trafikslagsövergripande studier.

Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget till den nationella infrastrukturplanen för 
perioden 2018-2029. Kunskapen om förutsättningar och tänkbara lösningar utgör även 
ett viktigt underlag för kommande planläggningsprocess där lokaliseringar ska identifie-
ras och analyseras.

1  Trafikverket (2012)
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1.3 Sverigeförhandlingen
Utöver att ta fram åtgärdsvalsstudien för Linköping-Borås har Trafikverket även haft i 
uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med övriga underlag och analyser kopplat till 
utbyggnaden av höghastighetsjärnväg, bland annat underlag avseende stationsorter, 
kostnader och genomförande. Arbetet med åtgärdsvalsstudien och framtagande av övrigt 
underlag till Sverigeförhandlingen har skett parallellt och i delar integrerat vad gäller 
framtagande och dokumentation av underlag och analyser. Sverigeförhandlingen har 
även tagit del av preliminära slutsatser och arbetsmaterial under arbetets gång.

Sverigeförhandlingen utgjordes av en särskild utredare, utsedd av regeringen, som skulle 
fungera som förhandlingsperson. Sverigeförhandlingens uppdrag bestod bland annat i att 
arbeta för att möjliggöra ett snabbt genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i  
Sverige på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet. Sverigeför-
handlingen slutredovisade sitt uppdrag i december 2017.

Inom ramen för förhandlingen togs det fram förslag till principer för finansiering, inklu-
derande medfinansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi. Förhandlingspersonen 
genomförde förhandlingar med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer där 
stambanorna angör till respektive stad. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget var 
att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i de tre stor-
städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Målsättningen är att infrastruktursatsningar 
runt om i Sverige totalt ska möjliggöra byggandet av minst 100 000 nya bostäder.

Konsekvenserna av förslagen, inklusive miljökonsekvenser, har analyserats och förslag till 
överenskommelser har tagits fram med närmast berörda aktörer i Stockholms län, Västra 
Götalands län och Skåne län samt med övriga berörda aktörer längs de nya stambanorna 
om stationer och lokala anslutningar. Samtliga överenskommelser har ingåtts med för-
behåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och i förekommande fall 
riksdagens godkännande.
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2 Tidigare, pågående och kommande  
planeringsarbete 
2.1 Tidigare planeringsarbete
Järnvägsnätets kapacitetsproblem och behov har varit kända under många år. Ett flertal 
olika studier har genomförts som konstaterar ungefär samma sak, att kapacitets- 
utnyttjandet är högt på Södra och Västra stambanan. Det höga kapacitetsutnyttjandet 
medför olika problem, såsom att systemet blir störningskänsligt, vilket medför punktlig-
hetsproblem. Det innebär också att det är svårt att avsätta tillräckligt med tid för under-
håll av banorna och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan. 

Processbilden i Figur 2 illustrerar en tidslinje med beslut, dokument och olika skeden i 
arbetet med en ny höghastighetsjärnväg, från 2008 fram till ett nuläge. Redovisade  
dokument och beslut är de som är kopplade till systemet för höghastighetsjärnväg som 
helhet eller, direkt kopplade till sträckorna Jönköping – Malmö och Linköping – Borås. 
Redan 2009 föreslogs i en statlig utredning (SOU 2009:74) att separata höghastighets-
järnvägar för persontrafik bör byggas på sträckorna Stockholm–Malmö och  
Stockholm–Göteborg.

Trafikverket genomförde under 2011-2012 en kapacitetsutredning2. Uppdraget omfattade 
en analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras 
på det statliga järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade 
också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt en analys 
av höghastighetsjärnväg. Regeringen lyfte i sitt uppdrag till Trafikverket särskilt fram att 
fyrstegsprincipen skulle tillämpas i utredningen.

Fyrstegsprincipen - ett förhållningssätt för hushållning med resurser och minskning 
av transportsystemets negativa påverkan. Man strävar i första hand efter att identifiera 
åtgärder som kan påverka reseefterfrågan och ändra beteende och i sista hand bygger 
helt ny infrastruktur.  
 
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder skall analyseras i följande steg:

2  Trafikverket (2012)
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Kapacitetsutredningen resulterade i rekommendationer om att följande  
steg 1-3-åtgärder i första hand genomförs för att förbättra kapacitetssituationen på  
Södra och Västra stambanan:
• Använd mer styrmedel för att påverka trafiken. Samhällsplanering är ett viktigt verk-

tyg för att långsiktigt påverka transportbehoven, där det krävs samverkan mellan flera 
aktörer, såsom planupprättare, kommuner och näringsliv. På lång sikt bör trafiken 
bära kostnaderna för användning av infrastrukturen och påverkan på omgivningen.

• Drift och underhåll av befintligt system är prioriterat eftersom de framtida transpor-
terna till den absolut övervägande delen kommer att gå på transportinfrastruktur som 
finns redan i dag. Drift, underhåll och reinvesteringar behöver genomföras så att an-
delen oplanerade störningar på grund av akuta avhjälpande åtgärder minskar. Detta 
gäller särskilt på järnvägen. 

• Trimningsåtgärder behöver genomföras kontinuerligt. Exempel på trimnings- 
åtgärder är plattformsförlängningar och fler mötesspår.

I kapacitetsutredningen konstateras vidare att kapacitetsbristerna i dagens trafiksystem 
inte enbart kan åtgärdas med steg 1-3-åtgärder utan att nybyggnadsåtgärder också krävs, 
för att öka kapaciteten i systemet som helhet. Trafikverket rekommenderar som ett av 
sina åtgärdspaket att man för att möta den kraftiga trafikökning som väntas till år 2050  
påbörjar en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare kapacitets- 
utnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske genom att nya banor byggs 
med start i ändpunkterna med en möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande 
höghastighetsnät, enligt följande:
• Banorna Ostlänken och Göteborg–Borås är väl utredda och bör byggas för att till-

godose angelägna kapacitetsbehov. Dessa banor kan på sikt bli en del i ett eventuellt 
framtida höghastighetsjärnvägsnät, och de bör därför förberedas för detta. Ostlänkens 
anslutning till Stockholm behöver utredas vidare.

• Övriga delar av ett sammanhängande höghastighetsnät Stockholm–Göteborg och 
Stockholm–Malmö bör utredas ytterligare, med början i Skåne.

I regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem  
(proposition 2012/13:25) görs bedömningen att en ny stambana för höghastighetståg bör 
byggas. 
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S1: Sverigebygget (senare Sverigeförhandlingen) påbörjar sitt arbete.
S2: Sverigeförhandlingen överlämnar en första delrapport till regeringen: ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om 
värdeåterföring”, (SOU 2015:60).
S3: Sverigeförhandlingen mottar nyttoanalyser från kommuner och regioner.
S4: Sverigeförhandlingen presenterar sin första analys, delrapport två: ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar”, (SOU 2016:3). I rapporten beskrivs kriterier för urval av stationsorter. Rapporten ligger till grund för vilka kommuner 
förhandling sker med, (SOU 2016:3).
S5: Förhandlingarna inleds om Sveriges första höghastighetsjärnväg och Sverigeförhandlingen pekar ut 13 stationsorter att inleda förhandlingar om 
med kommuner och regioner.
S6: Våren 2016 nås överenskommelser med samtliga stationskommuner längs sträckan som reglerar åtagande om bostadsbyggande, medfinansiering 
samt utpekande av stationsläge. För Tranås innebär överenskommelsen ett stationsläge utmed stambanan norr om staden, medan det för Jönköping 
innebär ett stationsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde i ett västligt läge.
S7: Sverigeförhandlingen överlämnar lägesredovisning till regeringen: ”Lägesrapport från Sverigeförhandlingen avseende förhandling om 
Höghastighetsjärnväg”, (2016-07-01). I lägesrapporten redovisas överenskommelser med samtliga kommuner, förutom de fyra storstadskommunerna 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Huddinge.
S8: Sverigeförhandlingen presenterar Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen: bygg hela systemet direkt, anlägg permanent kopplingspunkt i 
Hässleholm, fullfölj planeringsarbetet skyndsamt, utred behov av förstärkt kapacitet närmast storstäderna, om utdragen utbyggnad - bygg klart 
Stockholm-Göteborg först.
S9: Sverigeförhandlingen tecknar avtal med regioner och kommuner, rörande medfinansiering, stationsläge och bostadsbyggande längs den nya 
höghastighetsjärnvägen. 
S10: Sverigeförhandlingen avslutar sitt uppdrag i december 2017 och överlämnar sin slutrapport till regeringen: "Infrastruktur och bostäder – 
ett gemensamt samhällsbygge" (SOU 2017:107)

T1: Rapport: ”Delprojekt servicenivå”, (2010-01-19). Servicenivån utgör 
grunden för hur svenska höghastighetsbanor ska byggas. 
T2: Förstudie: ”Götalandsbanan – delen Linköping – Borås”, Banverket, 
(2010-03-17), diarienr: F08-12021/SA20. Avgränsning av utredningsområdet 
samt riktlinjer för fortsatt planering efter genomförd förstudie för Götalands-
banan, delen Linköping-Borås.  I förstudien definieras krav på höghas-
tighetsjärnväg i Sverige.
T3: Kapacitetsutredningen: ”Transportsystemets behov av kapacitetshö-
jande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050”, 
Trafikverket, (2012-04-27). Trafikverket rekommenderar som ett av sina 
åtgärdspaket att man, för att möta den kraftiga trafikökning som väntas till 
år 2050, påbörjar en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett 
effektivare kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen 
föreslås ske genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna med en 
möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande höghastighetsnät.
T4: Rapport: ”Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö - 
Fördjupat underlag”, (2014-02-28). I rapporten redovisas ett fördjupat 
underlag, som utgör beslutsunderlag till regeringens ställningstagande 
angående fortsatt utbyggnad av systemet med nya sambanor.
T5: Trafikverket startar åtgärdsvalsstudier för Linköping-Borås och 
Jönköping-Malmö. Åtgärdsvalsstudierna utgör förberedande studier med 
syfte att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg 
på de aktuella sträckorna.
T6: Trafikverket startar programarbetet ”En ny generation järnväg”, vilket 
består av flera olika sträckor: Projekt Ostlänken mellan Järna och Linköping, 
projekt Göteborg-Borås, projekt Hässleholm-Lund och åtgärdsvalsstudier 
för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö.
T7: Rapport om översiktlig design och systemlösning framtagen för 
åtgärdsvalsstudierna. Som en första del av utredningsarbetet har en 
översiktlig principstudie genomförts för att kartlägga tänkbara och relevanta 
systemlösningar. Studierna har bland annat resulterat i ett översiktligt 
utredningsområde. Rapporterna utgör underlag och för det fortsatta 
utredningsarbetet. 

R1: 2008 utser Regeringen en särskild utredare (G. Malm) som ska utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för 
järnväg i Sverige. Rapporten stod klar 2009 (SOU 2009:74).
R2. Rapport: ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft”, (SOU 2009:74). I rapporten 
konstateras att utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige skulle skapa förutsättningar för ett helt nytt transportsystem med förbättrade möjligheter 
till effektiva gods- och persontransporter som på ett avgörande sätt kommer att kunna bidra till landets utveckling.  
R3: I propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) gör Regeringen 2012 bedömningen att en ny 
stambana för höghastighetståg bör byggas. 
R4: Regeringens proposition 2011/12: 118, Planeringssystem för transportinfrastruktur. Riksdagen beslutar om ny lag för byggande av bland annat 
järnväg. Lagändringarna trädde i kraft 1/1 2013. 
R5: Regeringskansliet, ”Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder ”, (2014-07-02). Här presenterar 
regeringen bland annat att de vill bygga nya stambanor för höghastighetståg. Sverigeförhandlingen skapas (S1)
R6: Regeringens proposition 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktningen på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Propositionen 
innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.
R7: Proposition 2016/17:45. Riksdagen fattar beslut om värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur. Utgångspunkten är 
Sverigeförhandlingens rapport ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om värdeåterföring”, (SOU 2015:60), 
som innehåller förslag på värdeåterföring från dem som får nytta av infrastrukturinvesteringar.

T8: Översiktlig landskapskaraktäranalys klar: ”Översiktlig landskaps-
karaktärsanalys, södra Sverige Underlagsrapport till åtgärdsvalsstudier för 
ny höghastighetsjärnväg Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö”, 
ISBN: 978-91-7467-808-6, (2015-10-01). Den översiktliga landskaps-
karaktärsanalysen genomförs för att tidigt skapa en förståelse för och 
kunskap om landskapets förutsättningar och hur en ny järnväg på bästa sätt 
kan infogas i och samspela med landskapet.
T9: Trafikeringsrapport: ”Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidspers-
pektiv”, (2016-01-12). Analys av trafikeringsupplägg i olika tidsperspektiv.
T10: Trafikverket utreder två alternativ: nya höghastighetsbanor resp. 
utbyggnad av de befintliga stambanorna. Utredningarna presenteras i 
rapporterna ”Utbyggnad befintliga stambanor”, (2016-05-31) samt 
”Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägar”, 
(2016-05-31). 
T11: Trafikverket levererar en utredning om alternativ finansiering av 
svensk höghastighetsjärnväg som gjorts på uppdrag av Sverigeförhandlin-
gen: ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens 
finansiering och kommersiella förutsättningar”, (SOU 2016:3).
T12: Trafikverket publicerar förhandskopior av de två åtgärdsvalsstudier 
som påbörjades 2015: ”Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - 
Malmö Rapport Förhandskopia”, (2017-02-15) och ”Åtgärdsvalsstudie 
Höghastighetsjärnväg Linköping - Borås Rapport Förhandskopia”, 
(2017-02-15). Åtgärdsvalsstudierna utgör förberedande studier med syfte att 
studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den 
aktuella sträckan.
T13: Studie om höghastighetsjärnvägens klimatpåverkan. Rapport: 
”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg Sträckorna Järna-Göteborg och 
Jönköping-Lund”, (2017-08-31).
T14: Trafikverkets förslag till Nationell plan: ”Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029”, (2017-08-31). Rapporten "Nya stambanor i 
plan 2018-2029 - Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägar" ingår som 
underlagsrapport. I förslaget ingår Ostlänken Järna-Linköping samt 
Hässleholm-Lund som namngivna investeringar för planperioden.

REGERINGEN

TRAFIKVERKET

SVERIGE-
FÖRHANDLINGEN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R1. Utredning av 
förutsättning för 
utbyggnad av 
höghastighetsbanor 
startar.

R2. Rapport om 
höghastighetsbanor i 
Sverige presenteras.

S1. Sverige
förhandlingen 
(här förk. SF) startar sitt 
arbete.

S2. SF överlämnar 
delrapport om 
värdeåterföring till 
Regeringen.
S3. SF mottar 
nyttoanalyser från 
kommuner och 
regioner.

S8. SF presenterar 
Utbyggnads-
strategi för hög-
hastighetsjärnvägen
S9. Undertecknande av 
avtal med regioner och 
kommuner.
S10. SF avslutar 
sitt uppdrag i december 
2017.

R3. Regeringen gör 
bedömningen att en 
ny stambana för hög-
hastighetståg bör 
byggas.

R5. Regeringen 
presenterar “Sverige-
bygget” som bland 
annat omfattar 
utbyggnad av hög-
hastighetsjärnväg.

R6. Proposition om inriktningen 
på satsningar i transportinfra-
strukturen för perioden 2018–2029.
R7. Proposition om värde-

återföring vid satsningar på 
transportinfrastruktur.

T1. Rapport Delprojekt 
servicenivå, utgör 
underlag för framtagande 
av teknisk system-
standard för höghastig-
hetsjärnväg.
T2. Förstudie 
Götalandsbanan.

T3. Kapacitetsutredning 
rekommenderar 
separering av olika 
slags tågtrafik genom 
byggande av nya banor 
som sammanbinds till 
höghastighetsnät.

T7. Rapport om 
övesiktlig design och 
systemlösning för 
åtgärdsvalsstudierna.
T8. Översiktlig 
Landskapskaraktärs-
analys klar.

T9. Rapport Trafikering 
höghastighetsjärnväg i olika 
tidsperspektiv.
T10. Utredning av två 
alternativ: nya höghastighets-
järnvägar resp utbyggnad av 
befintliga stambanor.

T11. Utredning ang. 
alternativ finansiering av 
höghastighetsjärnväg.
T12. Förhandskopior av 
ÅVS Jönköping-Malmö 
resp. Linköping-Borås
T13. Studie om 
höghastighetsjärnvägens 
klimatpåverkan.
T14. Förslag till 
nationell plan.

T4. Fördjupat underlag 
avseende nya stam-
banor mellan Stockholm-
Göteborg/Malmö.
T5. Åtgärdsvalsstudier 
för Linköping-Borås och 
Jönköping-Malmö.
T6. Programarbetet 
med Ny generation 
järnväg startar.

R
EG

ER
IN

G
EN

SV
ER

IG
EF

Ö
R

H
A

N
LI

N
G

EN

TR
A

FI
K

VE
R

K
ET

R4. Ny lag om 
byggande av järnväg 
och miljöbalk.

S4. Delrapport två om hög-
hastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar.
S5. Utpekande av stationsorter 
att inleda förhandling med.
S6. Överenskommelser med 
stationskommuner längs sträckan.

S7. Överlämning av läges-
redovisning som beskriver över-

enskommelser med stations-
kommunerna, till Regeringen.

Figur 2. Bilden ovan visar en tidslinje där beslut, dokument och olika skeden i arbetet med höghastighets- 
järnvägen fram till dagens datum är ut markerade. Redovisade dokument och beslut är de som är kopplade till 
höghastighets-systemet som helhet eller direkt kopplade till sträckorna Jönköping – Malmö och  
Linköping – Borås.
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S1: Sverigebygget (senare Sverigeförhandlingen) påbörjar sitt arbete.
S2: Sverigeförhandlingen överlämnar en första delrapport till regeringen: ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om 
värdeåterföring”, (SOU 2015:60).
S3: Sverigeförhandlingen mottar nyttoanalyser från kommuner och regioner.
S4: Sverigeförhandlingen presenterar sin första analys, delrapport två: ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar”, (SOU 2016:3). I rapporten beskrivs kriterier för urval av stationsorter. Rapporten ligger till grund för vilka kommuner 
förhandling sker med, (SOU 2016:3).
S5: Förhandlingarna inleds om Sveriges första höghastighetsjärnväg och Sverigeförhandlingen pekar ut 13 stationsorter att inleda förhandlingar om 
med kommuner och regioner.
S6: Våren 2016 nås överenskommelser med samtliga stationskommuner längs sträckan som reglerar åtagande om bostadsbyggande, medfinansiering 
samt utpekande av stationsläge. För Tranås innebär överenskommelsen ett stationsläge utmed stambanan norr om staden, medan det för Jönköping 
innebär ett stationsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde i ett västligt läge.
S7: Sverigeförhandlingen överlämnar lägesredovisning till regeringen: ”Lägesrapport från Sverigeförhandlingen avseende förhandling om 
Höghastighetsjärnväg”, (2016-07-01). I lägesrapporten redovisas överenskommelser med samtliga kommuner, förutom de fyra storstadskommunerna 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Huddinge.
S8: Sverigeförhandlingen presenterar Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen: bygg hela systemet direkt, anlägg permanent kopplingspunkt i 
Hässleholm, fullfölj planeringsarbetet skyndsamt, utred behov av förstärkt kapacitet närmast storstäderna, om utdragen utbyggnad - bygg klart 
Stockholm-Göteborg först.
S9: Sverigeförhandlingen tecknar avtal med regioner och kommuner, rörande medfinansiering, stationsläge och bostadsbyggande längs den nya 
höghastighetsjärnvägen. 
S10: Sverigeförhandlingen avslutar sitt uppdrag i december 2017 och överlämnar sin slutrapport till regeringen: "Infrastruktur och bostäder – 
ett gemensamt samhällsbygge" (SOU 2017:107)

T1: Rapport: ”Delprojekt servicenivå”, (2010-01-19). Servicenivån utgör 
grunden för hur svenska höghastighetsbanor ska byggas. 
T2: Förstudie: ”Götalandsbanan – delen Linköping – Borås”, Banverket, 
(2010-03-17), diarienr: F08-12021/SA20. Avgränsning av utredningsområdet 
samt riktlinjer för fortsatt planering efter genomförd förstudie för Götalands-
banan, delen Linköping-Borås.  I förstudien definieras krav på höghas-
tighetsjärnväg i Sverige.
T3: Kapacitetsutredningen: ”Transportsystemets behov av kapacitetshö-
jande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050”, 
Trafikverket, (2012-04-27). Trafikverket rekommenderar som ett av sina 
åtgärdspaket att man, för att möta den kraftiga trafikökning som väntas till 
år 2050, påbörjar en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett 
effektivare kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen 
föreslås ske genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna med en 
möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande höghastighetsnät.
T4: Rapport: ”Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö - 
Fördjupat underlag”, (2014-02-28). I rapporten redovisas ett fördjupat 
underlag, som utgör beslutsunderlag till regeringens ställningstagande 
angående fortsatt utbyggnad av systemet med nya sambanor.
T5: Trafikverket startar åtgärdsvalsstudier för Linköping-Borås och 
Jönköping-Malmö. Åtgärdsvalsstudierna utgör förberedande studier med 
syfte att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg 
på de aktuella sträckorna.
T6: Trafikverket startar programarbetet ”En ny generation järnväg”, vilket 
består av flera olika sträckor: Projekt Ostlänken mellan Järna och Linköping, 
projekt Göteborg-Borås, projekt Hässleholm-Lund och åtgärdsvalsstudier 
för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö.
T7: Rapport om översiktlig design och systemlösning framtagen för 
åtgärdsvalsstudierna. Som en första del av utredningsarbetet har en 
översiktlig principstudie genomförts för att kartlägga tänkbara och relevanta 
systemlösningar. Studierna har bland annat resulterat i ett översiktligt 
utredningsområde. Rapporterna utgör underlag och för det fortsatta 
utredningsarbetet. 

R1: 2008 utser Regeringen en särskild utredare (G. Malm) som ska utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för 
järnväg i Sverige. Rapporten stod klar 2009 (SOU 2009:74).
R2. Rapport: ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft”, (SOU 2009:74). I rapporten 
konstateras att utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige skulle skapa förutsättningar för ett helt nytt transportsystem med förbättrade möjligheter 
till effektiva gods- och persontransporter som på ett avgörande sätt kommer att kunna bidra till landets utveckling.  
R3: I propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) gör Regeringen 2012 bedömningen att en ny 
stambana för höghastighetståg bör byggas. 
R4: Regeringens proposition 2011/12: 118, Planeringssystem för transportinfrastruktur. Riksdagen beslutar om ny lag för byggande av bland annat 
järnväg. Lagändringarna trädde i kraft 1/1 2013. 
R5: Regeringskansliet, ”Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder ”, (2014-07-02). Här presenterar 
regeringen bland annat att de vill bygga nya stambanor för höghastighetståg. Sverigeförhandlingen skapas (S1)
R6: Regeringens proposition 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktningen på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Propositionen 
innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.
R7: Proposition 2016/17:45. Riksdagen fattar beslut om värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur. Utgångspunkten är 
Sverigeförhandlingens rapport ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om värdeåterföring”, (SOU 2015:60), 
som innehåller förslag på värdeåterföring från dem som får nytta av infrastrukturinvesteringar.

T8: Översiktlig landskapskaraktäranalys klar: ”Översiktlig landskaps-
karaktärsanalys, södra Sverige Underlagsrapport till åtgärdsvalsstudier för 
ny höghastighetsjärnväg Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö”, 
ISBN: 978-91-7467-808-6, (2015-10-01). Den översiktliga landskaps-
karaktärsanalysen genomförs för att tidigt skapa en förståelse för och 
kunskap om landskapets förutsättningar och hur en ny järnväg på bästa sätt 
kan infogas i och samspela med landskapet.
T9: Trafikeringsrapport: ”Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidspers-
pektiv”, (2016-01-12). Analys av trafikeringsupplägg i olika tidsperspektiv.
T10: Trafikverket utreder två alternativ: nya höghastighetsbanor resp. 
utbyggnad av de befintliga stambanorna. Utredningarna presenteras i 
rapporterna ”Utbyggnad befintliga stambanor”, (2016-05-31) samt 
”Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägar”, 
(2016-05-31). 
T11: Trafikverket levererar en utredning om alternativ finansiering av 
svensk höghastighetsjärnväg som gjorts på uppdrag av Sverigeförhandlin-
gen: ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens 
finansiering och kommersiella förutsättningar”, (SOU 2016:3).
T12: Trafikverket publicerar förhandskopior av de två åtgärdsvalsstudier 
som påbörjades 2015: ”Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - 
Malmö Rapport Förhandskopia”, (2017-02-15) och ”Åtgärdsvalsstudie 
Höghastighetsjärnväg Linköping - Borås Rapport Förhandskopia”, 
(2017-02-15). Åtgärdsvalsstudierna utgör förberedande studier med syfte att 
studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den 
aktuella sträckan.
T13: Studie om höghastighetsjärnvägens klimatpåverkan. Rapport: 
”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg Sträckorna Järna-Göteborg och 
Jönköping-Lund”, (2017-08-31).
T14: Trafikverkets förslag till Nationell plan: ”Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029”, (2017-08-31). Rapporten "Nya stambanor i 
plan 2018-2029 - Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägar" ingår som 
underlagsrapport. I förslaget ingår Ostlänken Järna-Linköping samt 
Hässleholm-Lund som namngivna investeringar för planperioden.
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TRAFIKVERKET

SVERIGE-
FÖRHANDLINGEN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R1. Utredning av 
förutsättning för 
utbyggnad av 
höghastighetsbanor 
startar.

R2. Rapport om 
höghastighetsbanor i 
Sverige presenteras.

S1. Sverige
förhandlingen 
(här förk. SF) startar sitt 
arbete.

S2. SF överlämnar 
delrapport om 
värdeåterföring till 
Regeringen.
S3. SF mottar 
nyttoanalyser från 
kommuner och 
regioner.

S8. SF presenterar 
Utbyggnads-
strategi för hög-
hastighetsjärnvägen
S9. Undertecknande av 
avtal med regioner och 
kommuner.
S10. SF avslutar 
sitt uppdrag i december 
2017.

R3. Regeringen gör 
bedömningen att en 
ny stambana för hög-
hastighetståg bör 
byggas.

R5. Regeringen 
presenterar “Sverige-
bygget” som bland 
annat omfattar 
utbyggnad av hög-
hastighetsjärnväg.

R6. Proposition om inriktningen 
på satsningar i transportinfra-
strukturen för perioden 2018–2029.
R7. Proposition om värde-

återföring vid satsningar på 
transportinfrastruktur.

T1. Rapport Delprojekt 
servicenivå, utgör 
underlag för framtagande 
av teknisk system-
standard för höghastig-
hetsjärnväg.
T2. Förstudie 
Götalandsbanan.

T3. Kapacitetsutredning 
rekommenderar 
separering av olika 
slags tågtrafik genom 
byggande av nya banor 
som sammanbinds till 
höghastighetsnät.

T7. Rapport om 
övesiktlig design och 
systemlösning för 
åtgärdsvalsstudierna.
T8. Översiktlig 
Landskapskaraktärs-
analys klar.

T9. Rapport Trafikering 
höghastighetsjärnväg i olika 
tidsperspektiv.
T10. Utredning av två 
alternativ: nya höghastighets-
järnvägar resp utbyggnad av 
befintliga stambanor.

T11. Utredning ang. 
alternativ finansiering av 
höghastighetsjärnväg.
T12. Förhandskopior av 
ÅVS Jönköping-Malmö 
resp. Linköping-Borås
T13. Studie om 
höghastighetsjärnvägens 
klimatpåverkan.
T14. Förslag till 
nationell plan.

T4. Fördjupat underlag 
avseende nya stam-
banor mellan Stockholm-
Göteborg/Malmö.
T5. Åtgärdsvalsstudier 
för Linköping-Borås och 
Jönköping-Malmö.
T6. Programarbetet 
med Ny generation 
järnväg startar.
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R4. Ny lag om 
byggande av järnväg 
och miljöbalk.

S4. Delrapport två om hög-
hastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar.
S5. Utpekande av stationsorter 
att inleda förhandling med.
S6. Överenskommelser med 
stationskommuner längs sträckan.

S7. Överlämning av läges-
redovisning som beskriver över-

enskommelser med stations-
kommunerna, till Regeringen.
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Figur 3. Utredningsområden för En ny generation järnväg i Sverige, med projekt Ostlänken och Göteborg-Borås 
(gråa) samt de pågående åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås (mörkröd) och Jönköping-Malmö (röd).

2.2 Pågående planering av höghastighetssystemet

Ostlänken och Göteborg-Borås
Två utredningar för dubbelspårig höghastighetsjärnväg är långt fram i planeringsskedet: 
• Projekt Ostlänken är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och  

Linköping. Trafikverket har börjat med en successiv byggstart 2017. Målet är att de 
första tågen ska kunna börja rulla 2033-35.

• Projekt Göteborg-Borås: Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för hög-
hastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Pågående arbete 
med järnvägsplaneprocessen för olika delar av sträckan ligger i olika fas. För delen 
Mölnlycke-Bollebygd pågår arbete med systemhandling. 

Angränsande planering och åtgärdsvalsstudier
Trafikverket genomför även två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Jönköping–Malmö 
respektive Linköping–Borås. 

Sträckan Linköping-Borås har tidigare studerats i en förstudie, daterad till mars 20103. 
Inom den nya planeringsprocessen, som gäller från år 2013, finns inte längre skedet för-
studie kvar. Delar av det tidigare förstudieskedet görs numera i förberedande studier, så 
kallade åtgärdsvalsstudier. Inom uppdraget att planera för en utbyggnad av nya stamba-
nor för höghastighetståg har Trafikverket valt att hantera delarna Linköping-Borås och 
Jönköping-Malmö i åtgärdsvalsstudier. Detta innebär för delen Linköping-Borås ett visst 
omtag i planeringsprocessen. Förstudien från 2010 med tillhörande underlagsrapporter 
har utgjort kunskapsunderlag för åtgärdsvalsstudien. Under 2015 genomfördes en för-
beredande studie inför åtgärdsvalsstudien kallad Översiktlig design- och systemlösning4. 
I denna analys identifierades ett översiktligt utredningsområde innehållande möjliga, 
relevanta och byggbara systemlösningar för den aktuella sträckningen. Inom ramen för 
arbetet med åtgärdsvalsstudien har det översiktliga utredningsområdet från den för- 
beredande studien reviderats, utifrån nya förutsättningar och ny kunskap. Åtgärdsvals-
studien kommer därför att resultera i ett nytt utredningsområde, som fungerar som väg-
ledande inför den fortsatta planläggningsprocessen. 

3  Trafikverket (2010)
4  Trafikverket (2015a)
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2.3 Kommande planering
Arbetet med åtgärdsvalsstudien resulterar i kunskap om förutsättningar och tänkbara 
lösningar, som tillsammans kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande skeden 
i planeringen. I den efterföljande planläggningsprocessen kommer alternativa lokalise-
ringar av den nya järnvägen och dess stationer att analyseras, utvärderas och beskrivas. 
I det kommande arbetet inför val av lokalisering kommer analyser genomföras av vilka 
sträckningar som, med givna förutsättningar avseende restidsmål, dimensionerande 
hastighet och val av lösningar på andra delsträckor, är möjliga att kombinera med olika 
stationsalternativ längs sträckan. 

Den planläggningsprocess för väg- och järnvägsprojekt som gäller sedan 1 januari 2013, 
innebär att planläggningen av ny väg eller järnväg förankras i bland annat kommunernas 
planering och att de som berörs i olika processteg får goda möjligheter till insyn och ges 
möjlighet att framföra synpunkter. När den formella planläggningsprocessen tar vid och 
ny information tillförs, kan olika ställningstaganden från åtgärdsvalsstudien behöva om-
prövas. Det innebär bland annat att fler stationsalternativ kan komma att identifieras och 
att utredningsområdet kan behöva justeras. 

Det utredningsområde som identifierats i ÅVS-arbetet är således inte juridiskt bindande, 
utan avser att vara en stödjande och vägledande geografisk avgränsning inför kommande 
planläggningsprocess.  Beroende på vilken utbyggnadsordning som blir aktuell för olika 
delar av höghastighetssystemet samt med hänsyn till angränsande och pågående plane-
rings- och planläggningsprocesser och dess förutsättningar kan anpassningar av utred-
ningsområdet komma att behövas även efter färdigställd åtgärdsvalsstudie. 

Figur 4. Planläggningsprocessen som tar vid när åtgärdsvalsstudien avslutas.
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3 Intressenter
Trafikverket är initiativtagare till åtgärdsvalsstudien Linköping–Borås och driver också 
arbetsprocessen kopplad till studien. Trafikverkets organisation för åtgärdsvalsstudien 
har gemensamt med organisationen för åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg  
Linköping–Borås en intern ledningsgrupp. 

Det finns många externa intressenter till åtgärdsvalsstudien. Trafikverket har kategori- 
serat dessa som primära, sekundära och övriga intressenter. Intressentindelningen för-
ändras när utredningsskedet övergår i skedet järnvägsplan.

Primär intressent: kan bidra till åtgärdsvalsstudien genom dialog under hela åtgärds-
valsstudien. Till de primära intressenterna hör beslutsfattare och tjänstemän i de kom-
muner, regioner och länsstyrelser som berörs av utredningsområdet samt vissa statliga 
myndigheter.

Sekundär intressent: behöver delta under en viss period eller i en begränsad sakfråga.  
Påverkas och vill därför påverka studien. Till de sekundära intressenterna hör boende, 
mark- och fastighetsägare längs stråket samt länsstyrelser, regioner och  
kommuner utanför utredningsområdet.

Övrig intressent: grupp som behöver informeras om åtgärdsvalsstudien eller delar av 
den. 

Under våren 2016 inledde Trafikverket en dialog med de berörda kommunerna kring 
möjliga lösningar. Detta kommer att fortsätta och fördjupas allteftersom arbetet fort-
skrider. Parallellt pågår också samtal med berörda länsstyrelser. 

Trafikverket har antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och 
dialog sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig respektive 
regional nivå där länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, regioner och 
kommuner deltar. Arbetsgrupper finns med de utpekade stationsorterna Tranås och  
Jönköping. En arbetsgrupp med berörda länsstyrelser har också träffats. Andra mötes- 
former förekommer också med andra intressenter, liksom en aktiv hemsida med bland 
annat nyhetsbrev. Efterhand kommer intressenterna att involveras i olika former och 
grupper. 

När åtgärdsvalsstudien så småningom övergår i skedet järnvägsplan tar den formella 
samrådsprocessen vid. Då formaliseras hur och vilken information som ska kommunice-
ras och till vilka, inklusive den aktiva medborgardialogen kopplat till olika frågor, såsom 
landskapet. 
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4 Mål för höghastighetsjärnvägen
Arbetet med åtgärdsvalsstudierna för Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö 
har i tillämpliga delar samordnats. Bland annat har projektövergripande ändamål och 
övergripande projektmål tagits fram. För sträckan Linköping–Borås har också projektmål 
formulerats med hänsyn till sträckans förutsättningar, se avsnitt 5.1. De gemensamma 
ändamålen och de övergripande projektmålen för åtgärdsvalsstudierna utgår från de 
transportpolitiska målen, som preciseras av de nationella miljökvalitetsmålen, se Figur 5. 
Det övergripande transportpolitiska målet är att

”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 5

Målet ska nås genom att tillgängligheten säkerställs, utan att andra värden som miljö, 
hälsa och säkerhet äventyras. Utöver det övergripande transportpolitiska målet har därför 
ett funktionsmål och ett hänsynsmål fastställts, vilka är jämbördiga.

Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad hälsa.

Figur 5. Ändamålen och övergripande projektmål för de båda åtgärdsvalsstudierna Linköping–Borås och 
Jönköping–Malmö utgår från de transportpolitiska målen, som i sin tur preciseras av de nationella miljö- 
kvalitetsmålen.

5  Regeringen (2016)
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4.1 Ändamål
Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det övergripande syftet med 
höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar i åtgärdsvalsstudien ska alla bidra till ända-
målen. Ändamålet, eller det övergripande syftet, med höghastighetsjärnvägen är att:
• frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara  

transporter för människor och gods

• genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

• genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och  
Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timma

• öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv

4.2 Övergripande projektmål för Linköping–Borås och  
Jönköping–Malmö.

Trafikverket har formulerat åtta övergripande projektmål för sträckorna  
Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö.  
• Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva resor för alla.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att binda 
samman större städer.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och stationsorter.

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångspunkt i, och med 
anpassning till, landskapets förutsättningar.

• Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till långsiktigt 
attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd. 

• Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter som ut-
med höghastighetsjärnvägen. 

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hus-
hållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas och så att en effektiv energi-
användning uppnås under dess livscykel.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål. 
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5 Projektspecifika förutsättningar 
5.1 Projektmål
Projektmålen utgår från de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen och är  
preciseringar av de övergripande projektmålen, se kapitel 4. Hänsyn till förutsättningar 
för det studerade stråket såsom regionala utvecklingsmål och preciseringar för miljö-
kvalitetsmålen har också legat till grund för projektmålsformuleringarna. 

Figur 6. Projektmålen är preciseringar av de övergripande projektmålen. Projektmålen är i sin tur indelade i 
hänsyns- och funktionsmål. Beskrivningarna av miljöeffekter för respektive delområde i kapitel 9 och framåt 
samt måluppfyllelsebedömningarna för de olika stationsprinciperna i kapitel 16 och 17 utgår från dessa mål.
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Funktionsmål:
Tillgänglighet och användbarhet 
• Höghastighetsjärnvägens funktion och användning ska bidra till en tillförlitlig,  

bekväm och trygg resa för alla.

• Stationers lokalisering ska medverka till en god tillgänglighet till andra stationsorter 
utmed höghastighetsjärnvägen. 

• Stationers utformning och lokalisering ska medverka till en god tillgänglighet till och 
från stationen och till annan kollektivtrafik.

Samhällsutveckling
• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en positiv samhällsutveckling i hela landet

• Stationers lokalisering ska stärka attraktionskraften för boende och näringsliv på 
regional nivå.

• Stationers utformning och lokalisering ska bidra till en hållbar kommunal utveckling.

• Stationer ska vara ett positivt inslag i närområdet och bidra till lokal utveckling.

Hänsynsmål:
Landskap 
• Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en positiv upplevelse av land-

skapets visuella kvaliteter.

• En mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag tas till vara för att bidra 
till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten att läsa och uppleva dem i sitt land-
skap upprätthålls eller stärks.  

• Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade markbruk, kultur-
historiska samband, rörelsemönster och funktioner upprätthålls eller stärks

• Förutsättningarna för en mångfald av arter och livsmiljöer bibehålls eller utvecklas 
såväl invid höghastighetsjärnvägen som i ett större omland 

Hälsa och säkerhet 
• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas för att gynna en hälsosam livsmiljö 

såväl i stationsorter som utmed höghastighetsjärnvägen

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer och samband av 
betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet kan behållas och utvecklas.

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till minskad risk för spridning av föroreningar från 
förorenade områden till omgivande mark- och vattenområden

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet att ingen  
människa ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, oavsett  
transportslag

• Samhällsviktig verksamhet (inklusive höghastighetsjärnvägen) utformas så att risk för 
skada på anläggningen eller driftstopp begränsas

Resurser tillgängliga för människan
• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning 

med vatten främjas

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning 
av materiella tillgångar och ändliga resurser främjas. 

Klimat 
• Höghastighetsjärnvägen bidrar till uppfyllande av Sveriges klimatmål (samma som 

övergripande projektmål, se även övergripande projektmål för Resurser tillgängliga 
för människan)
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5.2 Styrande förutsättningar
De nya höghastighetsjärnvägarna ska uppfylla ett antal krav i syfte att uppfylla de ända-
mål som beskrivs i avsnitt 4.1. För att dessa ska uppnås utgår detta utredningsuppdrag 
från de Övergripande krav för höghastighetsjärnvägarna som är definierade enligt  
Trafikverket6. I de övergripande kraven regleras restider och hastighet, kapacitet och tra-
fik, stationer och kopplingspunkter samt tillförlitlighet och underhåll.  De övergripande 
kraven har varit avgörande för avgränsningen av åtgärdsvalsstudien med avseende på 
geografi och innehåll: 

• Restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 med direkttåg.

• Restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 med direkttåg.

• Hastighet 320 km/tim respektive minst 250 km/tim för regionala tåg.

• Möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och buss/spårvagn  
ska vara högst 10 minuter.

Utredningen förhåller sig även till följande styrande förutsättningar:
• Banan byggs med ett begränsat antal kopplingspunkter för operativ trafik (ingen 

regelrätt trafikering) till det konventionella nätet.

• Sverigeförhandlingens val av Tranås och Jönköping som stationsorter. 

Vidare har Sverigeförhandlingens val av stationsorter7  varit styrande för den restid som 
finns att disponera på sträckan Linköping–Borås. Styrande för tillgänglig restidsbudget 
för sträckan är även antagandet om STH 160 km/h där åtgärdsvalsstudien avgränsas i 
öster vid Bergsvägen i Linköping. Hastigheten antas sedan öka successivt västerut från 
Linköping till STH 320 km/h, se avsnitt 9.6.  

För utredningsarbetet är det vidare en styrande förutsättning att tåg mot/från både 
Malmö och Göteborg skall kunna göra uppehåll på Station Jönköping. Detta förutsätter 
att en kopplingspunkt mot höghastighetsjärnvägen på sträckan Jönköping–Malmö  
placeras väster om Station Jönköping. Därutöver är det en styrande förutsättning att 
största tillåtna hastighet genom Landvetter flygplats antas vara högre än 200 km/h.  

Dessa förutsättningar innebär sammantaget att restiden mellan station Linköping och 
station Borås kan vara 46 minuter, för att restidsmålen Stockholm–Göteborg på  
2:00 timmar ska uppnås. 

Med andra förutsättningar än ovanstående kan den restidsbudget som finns att disponera 
för sträckan Linköping–Borås komma att förändras, vilket i sin tur skulle kunna komma 
att påverka utredningsområdets geografiska avgränsning. 

Vidare har Trafikverket beslutat att ett antal investeringar kring Jönköping ska antas vara 
utförda och finansierade fristående från utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Det 
antas att dessa utförs tidsmässigt och med lösningar som inte är negativa för höghastig-
hetsjärnvägsutbyggnaden. De investeringar som antas vara genomförda är: 

• Flytt av Jönköpings godsbangård

• Avveckling av Vaggerydsbanan, delen norr om Byarum

• Ny konventionell järnväg mellan Byarum och Tenhult. 

6  Trafikverket (2016b)
7  Sverigeförhandlingen (2016)
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5.3 Arbetsprocess och metodik 

5.3.1 Åtgärdsvalsstudie 
Åtgärdsvalsstudier har ersatt delar av det tidigare förstudieskedet. Åtgärdsvalsstudier  
föregår Trafikverkets planläggningsprocess, i vilken samrådsprocessen har en formell 
styrning och reglering. Åtgärdsvalsstudier innehåller normalt ett antal moment där  
berörda identifierade parter gemensamt formulerar den gemensamma problembilden och 
den gemensamma målbilden och därefter prövar åtgärder som styr mot målbilden.  
Åtgärder identifieras och prövas i enlighet med fyrstegsprincipen.

Den här åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg på sträckan Linköping–Borås skiljer 
sig i många avseenden från en traditionell åtgärdsvalsstudie. Utgångspunkten har varit 
att pröva olika alternativa lösningar för en höghastighetsjärnväg. Andra åtgärder för att 
förbättra resmöjligheterna genom optimering av befintlig infrastruktur eller ombyggnads-
åtgärder på befintliga banor är sedan tidigare utredda och hanterade i kapacitets- 
utredningen8, se avsnitt 2.1. 

Åtgärdsvalsstudien som verktyg och metodik har i detta fall använts för att koppla sam-
man mål och principiella lösningar för att tidigt upptäcka vad som kan bli viktiga frågor 
att hantera i det fortsatta arbetet med planering och projektering av höghastighets- 
järnvägen. Arbetsprocessen har inneburit ett teknikövergripande arbetssätt där olika 
fackområden arbetat parallellt och integrerat med syfte att belysa åtgärder ur ett helhets-
perspektiv.

5.3.2 Arbetsprocessen
Trots att denna åtgärdsvalsstudie i många avseenden skiljer sig från en traditionell åt-
gärdsvalsstudie följer processen för arbetet i huvudsak den generella metodik som finns 
framtagen för åtgärdsvalsstudier. Det betyder att utredningsarbetet tar sin början i den 
fas som kallas Förstå situationen och avslutas med den fas som kallas Forma inriktning 
och rekommendera åtgärder. 

I fasen Förstå situationen ingår bland annat att samla underlagsinformation, undersöka 
de funktioner och systemlösningar som är möjliga och relevanta samt beskriva mål för 
lösningar (formulera projektmål). Arbetet inleddes i den förberedande studien  
Översiktlig design- och systemlösning som genomfördes 2015.

I fasen Pröva tänkbara lösningar formas alternativa principer för att uppfylla ändamålen 
samt bidra till att projektmålen nås. I momentet ingår att analysera och bedöma effekter, 
måluppfyllelse och åtgärdskostnader samt att presentera detta. Utredningsområdet har 
delats in i delområden för att möjliggöra jämförande studier av förutsättningarna för  
passage på sträckan Linköping–Borås. Som komplement till den geografiska analysen 
omfattande hela utredningsområdet har scenarioanalyser genomförts. I scenario- 
analyserna studeras framförallt geografiska passager som antingen är representativa för 
många liknande områden inom stråket eller uppvisar alldeles särskilda förutsättningar, 
till exempel hög känslighet/svårighet ur ett eller flera perspektiv. Genom scenario- 
analyserna har olika lösningar för att passera aktuella områden prövats och utvärderats. 
Det kan till exempel handla om olika höjdlägen som skapar förutsättningar för olika an-
läggningstyper. 

Den avslutande fasen Forma inriktning och rekommendera åtgärder innebär en  
redovisning av genomförda analyser i tidigare moment, bland annat i form av samlad 
effektbedömning och måluppfyllelseanalys. I detta moment formas även de rekommenda-
tioner som identifierats för det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnväg inom det  
studerade stråket samt en ytterligare avgränsning av utredningsområdet för fortsatt 
arbete.
8  Trafikverket (2012)
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5.3.3 Förberedande studie och underlagsrapporter
Inför och parallellt med arbetet med åtgärdsvalsstudien har en förberedande studie och 
olika underlagsrapporter tagits fram. Dessa olika rapporter är fristående dokument, men 
utgör samtidigt underlag till åtgärdsvalsstudien och presentationen i denna rapport är i 
många avseenden sammanfattningar av det som redovisas i de olika underlags- 
rapporterna. I detta avsnitt sker en kort presentation av de olika underlagsrapporter som  
hänvisas till i åtgärdsvalsstudien.

Översiktlig design och systemlösning
Som en första del av utredningsarbetet för delen Linköping–Borås har en förberedande 
och översiktlig principstudie genomförts för att kartlägga tänkbara och relevanta system-
lösningar. Rapporten från detta arbete benämns Översiktlig design och systemlösning 
och har utgjort underlag för det fortsatta utredningsarbetet under 2016-2017. I rapporten 
redovisas funktioner och krav som den nya järnvägen ska uppfylla och arbetet resulterade 
också i en geografisk avgränsning av ett översiktligt utredningsområde. Målsättningen 
med arbetet var att visa på tänkbara systemlösningar inom detta översiktliga utrednings- 
område, baserat på de systemtekniska funktioner och de landskapliga förutsättningar 
som identifierades. Arbetet innefattade översiktliga design- och systemlösningar för  
stationslokaliseringar, banutformning och anslutningar mot befintliga järnvägssystem. 
Principstudien delade upp det översiktliga utredningsområdet i fem funktionsområden 
och en kopplingspunkt mot sträckan Jönköping–Malmö. Arbetet innefattade även  
stationsprinciper för städerna Tranås, Jönköping och Ulricehamn, där en styrande förut-
sättning för utredningen var en station i anslutning till Jönköping. 

Arbetet med Översiktlig design och systemlösning innebar också ett första ansats mot att 
successivt analysera de effekter och konsekvenser som föreslagna lösningar och  
funktioner har avseende miljö samt behov av skyddsåtgärder. Den översiktliga studien 
har även legat till grund för en inledande grov kostnadsindikation. Det lades stor vikt vid 
att integrera de landskapliga förutsättningarna i relation till lämpliga anläggningstyper 
(såsom bank, bro, skärning) längs representativa linjer.

Station Jönköping och Station Tranås
I februari 2016 meddelade Sverigeförhandlingen att Jönköping och Tranås är de  
kommuner på sträckan Linköping–Borås som valts ut för inledande förhandlingar om 
stationslägen. För att bistå med underlag och analyser för de stadspassager som valts ut 
har underlagsrapporterna Station Jönköping och Station Tranås tagits fram.   
Rapporterna redogör för stadspassagerna utifrån både landskapliga och systemtekniska 
förutsättningar och innefattar tätortsanalyser som är gjorda i en mer detaljerad skala 
än vad som sker inom arbetet med åtgärdsvalsstudien och de delområden som hanterar 
stationsorterna. Tätortsanalyserna belyser framförallt orternas stadsfunktioner. I de båda 
underlagsrapporterna för Station Tranås respektive Jönköping redogörs även för kost-
nadsaspekter kopplade till olika stationsalternativ.

Landskapskaraktärsanalys
Landskapskaraktärsanalys syftar till att utreda förutsättningarna och bedöma vilka 
egenskaper och funktioner i landskapet som är av betydelse för lokaliseringen och ut-
formningen av en höghastighetsjärnväg. Analysen bygger på den översiktliga landskaps-
karaktärsanalysen från 20159 , vilken har fördjupats och utredningsområdet har delats in i 
karaktärsområden. För identifiering och beskrivning av karaktärsområdena har tematiska 
studier av bland annat landskapets ekologi, människans landskapsutnyttjande över tid 
och landskapets form tagits fram med hjälp av bland annat kart- och GIS-studier. En stor 
del av arbetet med Landskapskaraktärsanalysen har varit att definiera likheter och skill-
nader mellan olika karaktärsområden och att identifiera områdenas olika känslighet och 

9  Trafikverket (2015b)
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potential kopplat till en höghastighetsjärnväg. Landskapskaraktärsanalysen avslutas med 
en sammanfattning av rekommendationer för det fortsatta arbetet utifrån karaktärs- 
områdenas känslighet och potential. Landskapskaraktärsanalysen redovisas i underlags-
rapporten Landskapskaraktärsanalys. 

Miljöbedömning
Vid planering av infrastruktur är det viktigt att tidigt i processen beakta relevanta miljö-
intressen. På så vis integreras miljöfrågor redan från början och kan påverka såväl in-
riktningsbeslut som lokalisering och detaljutformning. 

I arbetet med att studera möjligheter och förutsättningar för en höghastighetsjärnväg 
mellan Linköping och Borås ingår därför inom ramen för åtgärdsvalsstudien att succesivt 
bedöma och beskriva de miljöeffekter som studerade delområden och stationsalternativ 
med passageområde kan ge upphov till. Denna del i uppdraget benämns miljöbedömning. 
I en åtgärdsvalsstudie bedöms effekterna av studerade alternativ utifrån de transportpo-
litiska målen och miljökvalitetsmålen. Miljöbedömningen är åtgärdsvalsstudiens fördju-
pade analys för de transportpolitiska hänsynsmålen 0ch miljökvalitetsmålen, nedbrutna 
som projektmål. 

Genom arbetet skapas förutsättningar för att i den fortsatta planläggningsprocessen både 
lokalisera och utforma höghastighetsjärnvägen på sätt som möjliggör sammanvägt håll-
bar utveckling genom minskad klimatpåverkan, god hälsa, bra landskapsanpassning samt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser.

Miljöbedömningen redovisas i underlagsrapporten Miljöbedömning.

5.4 Avgränsning i innehåll och omfattning
I denna åtgärdsvalsstudie utreds endast åtgärdstypen höghastighetsjärnväg. Avgränsing-
en förklaras av att det aktuella stråket i samband med den tidigare genomförda  
kapacitetsutredningen10 redan har prövats enligt fyrstegsprincipen, se avsnitt 2.1.

Anläggandet av höghastighetsjärnväg är ett omfattande infrastrukturprojekt. Både den 
fysiska anläggningen och själva byggandet och byggtiden är av sådan omfattning att 
omgivningen i många avseenden kommer att påverkas under flera generationers tid. 
Åtgärdsvalsstudien utreder ett stort geografiskt område som är avgränsat av mål samt 
tekniska och miljömässiga förutsättningar, se vidare kapitel 8 för beskrivning av utred-
ningsområdets avgränsning. Den övergripande skalan ger en översiktlig studie i ett tidigt 
utredningsskede. 

Den 1 februari 2016 meddelade Sverigeförhandlingen vilka kommuner man valt att inleda 
förhandlingar om stationer längs höghastighetsjärnvägen med. För sträckan mellan  
Linköping och Borås innebär Sverigeförhandlingens val att förhandlingar inleds med  
Jönköpings och Tranås kommuner. Ulricehamn har i tidigare utredningar, inkl.  
Översiktlig design- och systemlösning, studerats som stationsort, men utifrån  
Sverigeförhandlingens kriterier ingår inte Ulricehamn som stationsort. Att Ulricehamn 
inte ingår som stationsort innebär en avgränsning i innehåll, men det har ingen påverkan 
på den geografiska avgränsningen av det översiktliga utredningsområde som tidigare 
identifierats.

10  Trafikverket (2012)
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5.5 Geografiska avgränsningar
I arbetet med Översiktlig design och systemlösning, se avsnitt 5.3, identifierades ett över-
siktligt utredningsområde, baserat på de då gällande förutsättningarna om station  
Jönköping samt restidsmålen för Stockholm C - Göteborg C respektive Stockholm C – 
Malmö C. Dessa förutsättningar, tillsammans med förutsättningarna om en hastighet om 
320 km/h, gav att sträckan mellan stationen i Linköping och stationen i Borås inte fick 
överstiga 203 km. Därigenom genererades en yttre gräns för det översiktliga  
utredningsområdet. Området ligger till grund för beskrivningen av de befintliga  
förhållandena i denna rapport, se Del 2, och utgör även utredningsområde för den  
Landskapskaraktärsanalys som genomförts.

Det geografiska utredningsområdet har allt eftersom åtgärdsvalsstudien genomförts,  
avgränsats efter nya förutsättningar. Till dessa nya förutsättningar hör Sverige- 
förhandligens val av stationsorter Tranås och Jönköping, kopplingspunkt för  
Jönköping–Malmö, systemtekniska krav samt bortval av områden utifrån landskapliga- 
och miljömässiga förutsättningar. Inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien har 
det översiktliga utredningsområdet således blivit utredningsområdet. Avgränsningen av 
utredningsområdet i öst går vid Bergsvägen i Linköping och i väst strax öster om Borås, 
se Figur 7. För en mer utförlig beskrivning av arbetet med avgränsningen av utrednings-
området och vidare indelning i delsträckor och delområden, se kapitel 8. Utredningsom-
råde för åtgärdsvalsstudien respektive det översiktliga utredningsområdet från  
rapporten Översiktlig design- och systemlösning illustreras av Figur 8 på nästa uppslag.  

Figur 7. Utredningsområdets östra gräns går vid Malmslättsvägen i Linköping och den västra gränsen strax 
öster om Borås.
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Figur 8. Översiktligt utredningsområde december 2015 och utredningsområde för sträckan Linköping-Borås för 
december 2017.
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 BEFINTLIGA  
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6 Befintliga förhållanden inom  
utredningsområdet

Sammanfattning kapitel 6:

Kapitel 6 beskriver de faktorer som format landskapet inom det aktuella 
utredningsområdet. I avsnittet beskrivs också hur det varierande land- 
skapet påverkat människan och samhällsutvecklingen samt hur denna 
utveckling och de idag rådande landskapsformerna påverkar infrastruktur-
satsningen och dess placering. 

I syfte att ge en grundläggande bild av utredningsområdets förutsättningar, beskriver 
följande kapitel de befintliga förhållandena utifrån geografiska och sociala faktorer.  
Kapitlen hanterar följande aspekter:
• Geologi

• Topografi och geomorfologi

• Klimat och vatten

• Landskapstyper och landskapskaraktärer

•  Mark- och vattenanvändning

•  Skyddade områden

•  Infrastruktur med riksintressen

•  Socioekonomiska förhållanden

•  Utpekade stationsorter med omland inom utredningsområdet

De beskrivna förutsättningarna i kapitlet samt de anläggnings- och järnvägstekniska för-
utsättningarna, som redogörs i kapitel 7, utgör underlaget för de åtgärder som  
presenteras i Del 3. 

6.1 Geologi 

Underlag
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram ett uppdaterat berg-, jord- och 
vattenrelaterat kart-, data- och informationsmaterial för projektet Götalandsbanan. Som 
underlag till uppdraget finns rapporten ”Götalandsbanan - en sammanställning av SGU:s 
geologiska data för sträckan Göteborg-Jönköping” 11. Det uppdaterade materialet utgör 
underlag för planering, projektering och byggande.  

En bergytemodell har skapats som är baserad på en ”subtraktion” mellan skannad mark-
modell (GIS) och SGU:s jorddjupsmodell.  

Underlagen omfattar osäkerheter beroende dels på skalan karteringen gjorts i, dels vid 
vilken tidpunkt underlaget tagits fram. Det äldre kartmaterialet har till exempel större 
osäkerheter i bland annat jordartsgränser. Jorddjupsmodellen bygger på jorddjups- 
11  SGU (2017)
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Figur 9. Förenklad berggrundskarta från SGU skala 1:1 miljon. Utredningsområdet domineras av granitoider 
och graniter av olika åldrar och grader av omvandling (beige-rosa på kartan). Mörka bergarter förekommer i 
mindre mängder som stråk eller linser i hela utredningsområdet (gröna och mörklila), och övriga förekommande 
bergarter inom området är ryolit och sandsten (markerat med gul, orange och ljusblå).

uppgifter från borrningar och seismiska sonderingar samt på information om berg i 
dagen och från jordartskartan. Osäkerheten i modellen varierar kraftigt från område till 
område, generellt gäller att noggrannheten är större i eller nära tätorter och mindre på 
landsbygden, eftersom det finns fler borrningar i eller nära tätort. Generellt gäller också 
att jorddjupsmodellen har en underrepresentation av stora jordmäktigheter.  

Geologin i området
Berggrunden i utredningsområdet, se Figur 8, utgörs av två geologiska provinser: Östra 
Segmentet med gnejsiga bergarter (från Borås i väster till strax öster om Jönköping), och 
öster om detta det Transskandinaviska Magmatiska Bältet (TMB) med mer välbevarade 
bergarter som inte blivit förgnejsade utan behållit sin ursprungliga magmatiska textur. 

Berggrunden i Östra segmentet omvandlades till gnejser under stort tryck och upp- 
hettning i samband med bergskedjebildning. Dessa bergarter har varit nedtryckta till så 
stora djup att berget börjat smälta. Egenskaperna för berget påverkas av att det delvis 
varit uppsmält, exempelvis har det medfört sämre hållfasthetsegenskaper. Gnejsigheten 
är flack och har öst-västligt liggande veckplan. I området kring Jönköping har berget inte 
varit på fullt så stora djup, men har ändå varit helt plastiskt och har en utvecklad gnejs-
bildning, som har varierande stupning och öst-västligt liggande veckplan. 

Öster om Jönköping (i TMB) är bergarterna mer välbevarade, främst granitiska. Här har 
berget generellt mycket goda hållfasthetsegenskaper för tunneldrivning. 
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Östra segmentet och TMB är separerade av en större förkastningszon där berget rört sig, 
vilket gett upphov till förskjutningar mellan bergblocken. Berget har vid rörelserna  
kros-sats och spruckit och syns idag som dalgångar där det kan vara stort djup till berg, 
såsom i Jönköpingsområdet. Dessa dalgångar har senare fyllts av sediment till den mark-
yta vi ser idag. I Jönköpingsområdet återfinns även yngre sedimentära bergarter som 
tillhör Visingsögruppen. Dessa är typiskt gula sandstenar som har mycket låg hållfasthet.

Utöver den stora förkastningszon som skiljer Östra segmentet och TMB åt finns andra 
mindre framträdande sprick- och förkastningszoner i berggrunden. Gemensamt för dessa 
zoner är att de är de yngsta bergstrukturerna och att de skär tvärs den äldre gnejsigheten 
i nord-sydlig riktning. Det finns storskaliga zoner, såsom deformationszonen vid  
Ulricehamn, men också otaliga mindre zoner som ofta syns i landskapet som dalgångar 
och sjöar. 

De jordlager som finns i utredningsområdet, se Figur 9, har framförallt bildats under 
istiden eller kort därefter under isavsmältningsfasen, förutom torvmarker och sväm-
sediment som har bildats kontinuerligt sedan isens reträtt. I utredningsområdet gäller 
generellt att jorddjupen i höjdområdena är av ringa mäktighet medan de i dalgångarna 
kan vara mycket stora.

Jordarterna, se Figur 9, domineras av morän, som varierar kraftigt i sammansättning. 
Utöver detta finns också rikliga förekomster av isälvssediment (sandiga och grusiga av-
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sättningar) samt glacial lera och silt. I mindre utbredning förekommer även postglaciala 
sediment såsom svallgrus och postglacial sand. Organiska jordarter såsom torv har  
relativt stor utbredning. 

6.2 Topografi och geomorfologi
De topografiska skillnaderna i utredningsområdet är stora. De högsta höjderna på uppe-
mot 350 meter över havet såväl öster som väster om Vättern faller brant ned mot  
Vätternsänkans omkring 90 meter över havet och mot Östgötaslätten till cirka 75 meter 
över havet. Det går också att konstatera att den relativa höjdskillnaden eller ”brutenheten” 
i landskapet varierar inom området. Figur 10 visar att sprickdalslandskapen kring Borås 
och Tranås har stora relativa höjdskillnader, medan övergången mellan slätt- och sprick-
dalslandskapet, norr om Sommen, är ganska flack och likaså den del av den småländska 
höjdplatån som når Jönköping söderifrån. 

Landskapets terrängformer bär spår av en mycket lång historia. Huvuddragen var färdig-
bildade långt före de senaste nedisningarna. För cirka 600 miljoner år sedan var stora 
delar av dessa områden en flack urbergsyta. Det är denna flacka yta som fort- 
farande upplevs i Öster- och Västergötlands slättlandskap. Mellan dessa flacka områden 
höjer sig idag det sydsvenska höglandet kraftigt. Det är delat i två bitar av Vätterns stora 
nord-sydliga förkastningar. 

Berggrunden i Sverige skapar de storskaliga terrängformerna, men det är istidens tunna 
jordlager som formar det småskaliga mönstren. När isen smälte av och landet höjdes, 
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skedde en sortering av jordarna. Det sydsvenska höglandet ligger ovanför högsta kust-
linjen, och där återfinns de finkorniga, odlingsvärda moränjordarna på åsarnas krön. Där 
återfinns en stor del av den odlingsbara jorden, vägarna och bebyggelsen. Vid och nedan-
för högsta kustlinjen är finmaterialet ofta ursvallat från moränen av vågor och strömmar. 
Jordarterna och deras fördelning har i hög grad påverkat bosättningsmönster och mark-
användning.

Landskapets struktur, skala och rumslighet har sitt ursprung i terrängformerna, men är 
också påverkat av landskapets innehåll, till exempel om det är öppen odlingsmark eller 
tät skog. Den översiktliga analys som utförts i Landskapskaraktärsanalysen har inriktats 
på att hitta skillnader mellan olika landskap och studerat hur känsligheten och poten-
tialen för en höghastighetsjärnväg kan variera på grund av just landskapets form.

Upplevelsen av landskapet har betydelse för identitet, orienterbarhet och välbefinnande 
i landskapet, både för den som vistas i landskapet och för resenären som passerar. Små-
skaliga landskap upplevs ofta som intima och relaterar till den mänskliga skalan medan 
storskaliga landskap, med färre och större element, har sin attraktionskraft i storslagen-
het och vida utblickar. I Figur 11 är stora landskapsrum som sjöar, öppna mossar, dal-
gångar och jordbruksmark markerade. Utöver dessa består utredningsområdet av relativt 
små landskapsrum som uppkommit av en uppbruten topografi med varierade odlings-
förutsättningar. 

Figur 12. Rödmarkerade områden visar stora landskapsrum som sjöar, öppna mossar, dalgångar och 
jordbruksmark. Storleken på landskapsrummen och hur tätt de ligger ger en bild av landskapets skala 
(småskaligt eller storskaligt).
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6.3 Klimat och vatten

Klimat
Det studerade området mellan Linköping och Borås uppvisar en, sett till avståndet, 
relativt stor variation för flera klimatelement som exempelvis temperatur, nederbörd, 
luftfuktighet och vind. Exempelvis varierar årsmedelnederbörden från under 600 mm 
i slättbygderna söder om Linköping och i Vätternsänkan till nästintill 1000 mm i Borås. 
Årsmedeltemperaturen uppvisar inte på samma sätt som nederbörden en gradient inom 
det studerade området. Istället utmärker sig avgränsade områden inom utredningsområ-
det utifrån framförallt topografiska förutsättningar. 

De klimatologiska förutsättningarna präglar på flera sätt landskapet bland annat genom 
att klimatet i stor utsträckning har styrt var människor har valt att bosätta sig genom  
tiderna. Inom det studerade området utmärker sig exempelvis området kring Vättern 
så till vida att det här finns ett stort närområde med unika odlingsmöjligheter. Även i 
slättbygden söder om Linköping spelar gynnsamma klimatförhållanden en stor roll för 
brukandet av marken. Detta är områden där människor bott och brukat marken under 
mycket lång tid.

Grund- och ytvatten
Sveriges grundvattentillgångar är huvudsakligen kopplade till jordartsgeologin. Inom 
utredningsområdet är det främst isälvssediment som bildar de viktigaste grundvatten-
tillgångarna. Stora mäktigheter av isälvssediment kan hittas i de större dalgångarna, till 
exempel Svartåns, Nissans och Ätrans dalgångar. Grundvattenmagasinen är generellt 
större i utbredning och har även en större grundvattentillgång vid passagen av Jönköping 
och fortsättningen västerut. Här ligger de vattenförande lagren i ett område som tillhör 
de mest nederbördsrika platserna i Sverige vilket i kombination med genomsläppliga ut-
bredda jordarter skapar mycket gynnsamma förhållanden för stora grundvattenförekom-
ster. Utredningsområdet korsar den nord-sydliga sträckningen som huvuddelen av dessa 
avlagringar uppvisar. Land- och vattenekosystem är i många fall beroende av grundvatten 
och kan således påverkas om grundvattnets nivå eller kvalitet förändras.

Utredningsområdet rymmer sjöar och vattendrag som hör till huvudavrinningsområ-
dena för Motala Ström, Nissan, Ätran, Viskan och Göta älv. Söder om Jönköping snud-
dar utredningsområdet även vid Lagans huvudavrinningsområde. Utredningsområdet 
avvattnas således både till Östersjön via Motala ström och till Västerhavet via de övriga 
vattendragen. 

Såväl sjöar som vattendrag är av olika karaktär inom utredningsområdet. I de övre  
delarna av avrinningsområdena präglas flertalet av att omgivningen är skogsbevuxen, 
vilket ofta gör vattnet brunt av humusämnen. I de stora sprickdalarna återfinns i flera 
fall stora, djupa sjöar med klart vatten, såsom sjöarna Sommen, Åsunden och Stråken. 
På slätten är ytvattnen ofta näringsrika och har ett grumligare vatten. Sjön Vättern är 
den mest utmärkande ytvattenförekomsten i området. Det är Sveriges näst största och 
Europas femte största insjö. Medeldjupet är 40 meter och det största kända vattendjupet 
är 128 meter. 
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6.4 Landskapstyper och landskapskaraktärer

Regionala landskapstyper
Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen från 201512  har definierat sju landskaps- 
typer inom det översiktliga utredningsområdet för Linköping–Borås. Landskapstyperna 
har gemensamma karaktärsdrag och därmed gemensamma landskapliga förutsättningar.

På nästa uppslag beskrivs kort de sju regionala landskapstyper som förekommer inom det 
översiktliga utredningsområdet.

Figur 13. Landskapstyper enligt Översiktlig landskapskaraktärsanalys.
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Mosaiklandskap. Där marknivån stiger övergår den rika, bördiga slätten i ett  
mosaiklandskap med inslag av skogsklädda partier. Landskapstypen är böljande och små-
kuperad med små relativa höjdskillnader och domineras av berg och morän, se Figur 14.

Kraftigt kuperat skogslandskap är en del av den stora tektoniska sprickzon som 
avgränsar mosaiklandskapen söder om Väst- och Östgötaslätterna, dock utan samma 
tydliga sprickdalskaraktär som det storskaliga sprickdalslandskapet i Västergötland, se 
Figur 15. Relativa höjdskillnader kan överstiga 150 meter, ofta med sjöar i dalbotten och 
skogklädda eller kala berg omkring, se Figur 16. 

Det storskaligt böljande landskapet uppvisar tydliga skillnader i topografi, liksom 
det kraftigt kuperade landskapet, men är mer böljande till sin karaktär, se Figur 16. Söder 
och väster om Vättern är denna landskapstyp flackare, och på höjderna finns de vid-
sträckta mossarna Dumme mosse och Komosse, se Figur 17. 

Figur 15. Mosaiklandskap

Figur 16. Kraftigt kuperat skogslandskap

Figur 17. Storskaligt böljande landskap

Slättlandskap utgörs av flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade områden med 
delvis vidsträckt öppenhet, se Figur 14.

Figur 14. Slättlandskap.
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Vätternsänkan präglas av stora skillnader i höjd, eftersom de omkringliggande  
höjderna uppvisar nivåskillnader på omkring och över 200 meter, se Figur 18.

Åslandskap. Riktningen i åslandskapet inom utredningsområdet följer åsens rygg, en 
väldig urbergsrygg som når omkring 300 meters höjd, se Figur 18. Åsformationen är en 
horst som höjts samtidigt som den intilliggande gravsänkan Vättern bildades, se Figur 19. 

Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning. Åsar och 
dalar följer en eller ibland flera riktningar som orsakats av svaghetszoner i berggrunden. 
Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna. 
Sprickdalslandskapen är generellt vattenrika och här börjar stora vattendrag som Ätran, 
Nissan och Viskan sina lopp. Figur 19 visar storskaligt sprickdalslandskap, se Figur 20.

Figur 18. Vätternsänkan

Figur 19. Åslandskap

Figur 20. Storskaligt sprickdalslandskap



6565

Landskapskaraktärer
I arbetet med Landskapskaraktärsanalysen har det översiktliga utredningsområdet delats 
in i 21 olika karaktärsområden, som vart och ett omfattar ett geografiskt område med 
en specifik karaktär utifrån områdets naturförhållanden, markanvändning, historiska 
och kulturella innehåll samt upplevelsebara förhållanden. Analysen bygger vidare på de 
regionala landskapstyperna och syftar till att fördjupa kunskapen om landskapet i det 
översiktliga utredningsområdet. I följande avsnitt återges en sammanfattad beskrivning 
av landskapskaraktärsanalysen. Utredningsområdet och indelningen i karaktärsområden 
framgår av Figur 21.

Karaktärsområde I  
Längst i nordöst inom utredningsområdet sträcker sig det storskaligt östgötska slättland-
skapet mellan Vättern och Linköping. Det flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade 
området präglas av rationellt storskaligt jordbruk och erbjuder ofta vidsträckta utblickar. 
Landskapet genomkorsas av storskaliga infrastrukturanläggningar i form av bland annat 
stambanan och väg E4.

Karaktärsområde II, III, IV, V 
Landskapet övergår söder om Mjölby i ett mer småskaligt och uppbrutet mosaiklandskap 
med Hålaveden och dalgångarna kring Åsboån och Nedre Svartån. Dalgångarna har ett 
sammanhållet jordbrukslandskap i flacka dalstråk med tydliga riktningar och öppenhet 
kring meandrande vattendrag. Det öppna dalgångslandskapet karaktäriseras av åsar och 
erosionsdalar samt innehåller fornlämningsrika herrgårdsmiljöer och ängs-och  
hagmarker. 

Figur 21. Det översiktliga utredningsområdet är indelat i 21 olika karaktärsområden.

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

Hjo

Kisa

Vara

Habo

Odensjö

Tibro

Eksjö

Aneby

Götene

Taberg

Gränna

Fristad

Tranemo

Linghem

Boxholm

Mantorp

Tenhult

Mullsjö

Fritsla

Ödeshög

Rimforsa

Bankeryd

Vårgårda

Forserum

Vaggeryd

Grästorp

Vimmerby

Sandared

Vadstena

Skultorp

Tidaholm

Karlsborg

Viskafors

Sjömarken

Sturefors

Ljungsbro

Malmslätt

Skänninge

Hultsfred

Svenljunga

Herrljunga

Vikingstad

Ekängen

Ulricehamn

Dalsjöfors

Borensberg

Skara

Kinna

Motala

Mjölby

Skövde

Nässjö

Tranås

Finspång

Falköping

Lidköping

Borås

Linköping

Jönköping

Roxen

Tåkern

Sommen Åsunden

Vättern

Vänern

X

I

V

II

IV

VI

IX

XI

XV

XX

III

VII

XII

XVI

XIX

XIV

VIII

XVII

XVIII

XXI XIII

0 30 km
o

Utredningsområde (dec 2017)

Översiktligt utredningsområde (dec 2015)

Karaktärsområdesgräns
I Södra delen av Västanstång
II  Övergångsbygden söder om Västanstång
III Åsboåns och Nedre Svartåns dalgångar
IV Skogsbygden norr om Sommen
V Hålaveden
VI  Sommenbygden med omgivningar
VII  Höglänt skogsdominerat mosaiklandskap runt

Sunhultsbrunn
VIII Svartåns dalgång från Ralången
IX Skogsrikt landskap kring Lommaryd-Bälaryd
X Trakten kring Ören och Bunn
XI Skärstaddalen
XII Trakten kring Lekeryd
XIII Vätternsänkans södra del
XIV  Högre liggande myr- och barrskogsterräng söder 

och väster om Jönköping
XV Hökensås sydliga delar
XVI Nissadalen och Stråken
XVII Komosse
XVIII  Sprickdalslandskapet mellan Ätran och Nissan
XIX Ätradalen och Hössnadalen
XX Sjölandskapet söder om Ulricehamn
XXI Sprickdalslandskapet öster om Borås



6666

Karaktärsområde VI, VIII, X, XI 
Terrängen är här kraftigt kuperad och skogrik med den stora och flikiga sjön Sommen 
och de mindre sjöarna Ören och Bunn. Särskilt sjölandskap kring sjön Sommen har stark 
visuell karaktär med branta sluttningar, brutenhet och storskalighet. Landskapet norr 
om sjön domineras av stora barrskogar, medan de södra stränderna har högre andel av 
lövskog och odlad mark. Den uppodlade dalgången utmed Svartån bryter av mot det om-
givande skogsdominerade och höglänta landskapet. 

Karaktärsområde VII, IX, XII, XIII 
Den kuperade terrängen byts söderut mot ett mer storskaligt böljande landskap kring 
Aneby. Landskapstypen tillhör naturgeografiskt det sydsvenska höglandet. Skogen  
dominerar och den bergiga och blockrika moränen ger begränsade odlingsförutsättningar. 

Jönköpings tätort ligger vid Vätterns södra spets i ett väl avgränsat och storskaligt land-
skapsrum som hör till den mäktiga sprickdalen Vätternsänkan. De höga branterna är 
exponerade mot sjön och mot staden. I dalgångarna kring staden finns tätortsnära jord-
brukslandskap. Söder därom är terrängen bergig med mer obebyggda skogsområden. Den 
stadsnära landsbygden karaktäriseras av flera herrgårdar. 

Karaktärsområde XIV, XV, XVII 
Väster om Jönköping och Vätternsänkan tar ett storskaligt böljande landskap vid som 
innefattar högt liggande skogs-och myrområden med bland annat de stora myrområdena 
med Dumme mosse, Komosse och Gagnaryds mosse. Landskapet är, förutom rikt på 
mossmarker, skogsdominerat, flackt och glesbebyggt. 

Karaktärsområde XVI, XVIII, XIX, XX 
Området mellan Jönköping och Borås korsas av ett antal vattendrag i nord-sydlig  
riktning, däribland Nissadalens kraftiga sprickdal med den långsmala sjön  
Stråken, dalgångarna Ätradalen och Hössnadalen samt sjön Åsunden.  Dalgångsland-
skapet utgör komplexa kulturmiljöer med lång kontinuitet och har utgjort ett viktigt 
kommunikationsstråk mellan Västkusten och inre Västergötland. Åsunden omges av ett 
storskaligt landskap med stark visuell karaktär. I norra delen går höga bergsbranter ned 
mot sjön och i södra delen övergår sidorna till lövskogsrika kulturlandskap med ett stort 
antal herrgårdar. 

Karaktärsområde XXI 
I landskapet mellan Åsunden och Borås fortsätter sprickdalslandskapet med en högt  
liggande, uppsprucken bergsplatå med stora höjdskillnader i den norra delen av  
utredningsområdet och en mer småskalig landskapsstruktur med betesdrift och odlings-
landskap med hagmarker vid sjön Tolken och i Toarpsdalen. Området är tätbefolkat med 
många små samhällen, varav många är kopplade till den, för regionen, typiska textil-
industrin som i olika former dominerat näringslivet från 1600-tal och framåt.  

Känslighet och potential
Som stöd i analysarbetet och som underlag för att peka på behov av fortsatt fördjupning 
har landskapets känslighet och potential för en storskalig infrastrukturanläggning  
beskrivits per karaktärsområde. Bedömningen av känslighet och potential är ett  
analysarbete som görs utifrån en helhetssyn på landskapet. Flera faktorer kan bidra till en 
samverkande känslighet. Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att 
tidigt se möjligheterna till en så bra lösning som möjligt.  Bedömningen av känslighet och 
potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som görs utifrån en 
helhetssyn på landskapet. 
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6.5 Mark- och vattenanvändning

Skogs- och jordbruk
Skogslandskapet inom hela utredningsområdet är varierat och viktigt för skogsnäringen. 
Skogsindustrier finns tillgängliga inom hela området. Många områden har tidigare varit 
mer öppna, men består idag av skog. Inom utredningsområdet finns följaktligen platser 
med många små skogsfastigheter. Detta beror delvis på att det historiskt sett finns tydliga 
skillnader i förändringen av åkerareal i utredningsområdet. I östra Hålaveden samt i 
skogsbygderna runt Boxholm och Borås har den brukade åkermarken kraftigt minskat. 
Här har jordbruksmark till största del ersatts av skogsplanteringar. På östgötaslätten har 
åkermarkens utbredning dock generellt ökat, vilket kan härledas till rationaliseringar av 
odlingsmarken. 

Idag finns det regionala skillnader i hur mycket jordbruksmark som brukas inom  
utredningsområdet. Den största koncentrationen av mer sammanhållna jordbruk åter-
finns i det storskaliga jordbrukslandskapet i Östergötland. Ansamlingar av sammanhållna 
jordbruk förekommer dock även på flera håll mellan sjön Sommen och Svartåns dalgång, 
mellan Tranås och Aneby, i området Skärstadalen samt norr om Ulricehamn. Jordbruks-
mark som är mer spritt fördelad återfinns i mer glest befolkade regioner. Det är områden 
där jordbruket numera utgör en förhållandevis liten del av den totala markanvändningen. 
Många gånger sammanfaller låg sammanhållningsgrad med områden där jordbruket är 
relativt småskaligt. 

Vattenresurser 
Vatten är en livsavgörande resurs som det finns många anspråk på. Förutom vattnets 
betydelse för djur- och växtliv behövs vattnet för en rad mänskliga ändamål, till exempel 
dricksvatten, bevattning, hygien, transport och energiutvinning. Öppna vatten upplevs 
också av många människor som tilltalande och används för flera olika fritidsändamål.

Vatten är det viktigaste livsmedlet och inom utredningsområdet finns både kommunal 
och enskild dricksvattenförsörjning. Huvuddelen av de kommunala dricksvatten- 
täkterna omfattas av vattenskyddsområden och utgörs av både yt- och grundvatten. 
Vättern omfattas av Sveriges till ytan största vattenskyddsområde och vatten från sjön 
försörjer flera större orter, bland annat Jönköping. I skyddsområdet ingår även flera av 
tillflödena, varav några sträcker sig in i utredningsområdet. I de västra delarna av ut-
redningsområdet berörs vattenskyddsområdet för ytvattentäkten i Öresjö, som är Borås 
stads huvudvattentäkt. Inom utredningsområdet finns också flera vattentäkter som om-
fattar grundvatten varav det största finns i Ulricehamn, norr om sjön Åsunden.

En annan viktig vattenresurs som nyttjas inom utredningsområdet är vattnets kraft 
genom framförallt elproduktion. Stora delar av fallhöjden i Svartåns vattensystem samt 
flera av Vätterns tillflöden utför Vätternsänkans branter nyttjas för kraftutvinning. Mot-
svarande typer av anläggningar finns också i exempelvis Ätran och Viskan. 
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6.6 Infrastruktur med riksintresse
Inom utredningsområdet återfinns ett flertal viktiga kommunikationsanläggningar som 
pekats ut som riksintressen, se Figur 21. Europaväg E4 samt riksvägarna 26, 27, 32 och 
40 är utpekade som riksintressen och utgör viktiga sammanbindande transportstråk  
mellan orterna inom utredningsområdet. Andra utpekade riksintressen är Södra  
stambanan, de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan, Vaggerydsbanan och Kust till 
kustbanan, samt stationerna för resandeutbyte längs dessa järnvägar och godsban- 
gårdarna i Linköping och Jönköping. Därutöver är även Jönköpings flygplats utpekat som 
riksintresse för kommunikationer. 

Figur 22. Kommunikationsanläggningar inom utredningsområdet som pekats ut som riksintressen.
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6.7 Socioekonomiska aspekter

Befolkning
Befolkningens utbredning och täthet i området har lång kontinuitet och samband med 
faktorer som topografi, odlingsförutsättningar, järnvägens utbyggnad och industri- 
alisering. Idag bor cirka 340 000 människor inom det översiktliga utredningsområdet13.

Östgötaslätten har hög befolkningstäthet och sammanhängande bebyggelse koncentrerad 
i tätorter kring järnvägsstationer och större vägar. Områdena kring Hålaveden och norra 
delar av Höglandet är glesbefolkade, med undantag av Säbydalen och västra delarna av 
Sommenbygden. Jönköping med omland har relativt hög täthet med undantag av hö-
gre liggande områden i väst och söder. Områden väster om Nissadalen är glesbebyggda, 
medan Ätradalen samt området söder om Ulricehamn och öster om Borås har högre  
täthet, karaktäriserade av ett antal mindre tätorter.

Cirka 84 procent av befolkningen i de berörda länen bor i tätorter, och de resterande 16 
procenten på landsbygden14. På kommunnivå stämmer denna procentandel i kommuner 
med stora centralorter såsom Linköping, Jönköping och Borås. I vissa kommuner med 
mindre centralorter är andelen som bor utanför tätort dubbelt så stor eller mer. Boende-
form varierar också inom varje kommun och den ger en indikation på graden av urban-
isering15. Högst andel flerbostadshus finns i de större städerna, men även Tranås (med 
äldre miljonprogramsområden) och Mjölby (med nyare förtätning) utmärker sig här. 

Figur 23. Befolkningstäthet av den totala befolkningen inklusive nattbefolkning (16-64 år).
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Kommunikationer som väg E4, riksväg 40 och pendeltåg på Södra stambanan har skapat 
förutsättningar för växande arbetsmarknadsregioner och hög arbetsrörlighet mellan  
kommuner i området. De större tätorterna spelar en central roll för arbetsmarknaden och 
den största befolkningstillväxten sker inom en radie på 20-30 km från Linköping,  
Jönköping och Borås. Tätorter utanför pendlingsavstånd från dessa städer upplever  
negativ befolkningstillväxt, med undantag av stationsorter längs Södra stambanan. På 
landsbygden är invånartalet stabilt i de flesta kommuner.16 

Det översiktliga utredningsområdet berör totalt 15 kommuner, varav befolkningen inom  
8 kommuner helt eller till stor del finns inom området, se Tabell 1. Dagens kommun- 
indelning är ett resultat av två kommunsammanslagningsreformer under 1900-talet och 
varje kommun inrymmer ett större antal tidigare kommuner till vilka administrativa 
kommuncentrum har hört. Många tidigare kommuncentrum utgör idag tätorter som är 
viktiga för sitt omland och till vilka servicefunktioner, kommunikationer och annan  
samhällsservice fortsatt är knutna.

Tabell 1. Kommuner som berörs av det översiktliga utredningsområdet. Gråskala markerar de kommuner vars 
befolkning helt eller till stor del finns inom det översiktliga utredningsområdet.

Kommun Area (km2)
Andel av area 
inom utred-
nings-området

Befolkning 
inom utred-
ningsområdet

Andel av befolk-
ningen inom 
utredningsområ-
det

Tranås 439,8 100 % 18 794 100 %
Boxholm 607,1 89,9 % 5 221 99,8 %
Aneby 556,6 77,1 % 6 109 94,1 %
Ulricehamn 1 121,5 72,8% 20 201 87,1%
Jönköping 1 934,6 59,2% 113 598 86,0%
Mjölby 558,5 72,8% 21 694 81,8%
Linköping 1 576,6 24,0% 92 166 60,9%
Borås 972,7 25,2% 63 478 59,4%
Ydre 781,4 19,4% 1 052 30,7%
Ödeshög 672,2 47,0% 1 484 28,9%
Tranemo 784,6 18,3% 1 721 15,0%
Svenljunga 990,5 2,6% 764 7,6%

Habo 462,0 10,0% 510 4,5%
Mullsjö 211,9 19,1% 199 2,8%
Vaggeryd 859,2 0,2% 65 0,5%

16  Statistiska centralbyrån (2015b) och (2017)
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Sysselsättning
Det finns tydliga variationer från kommun till kommun när det gäller arbetsmarknadens 
karaktär och sammansättning. Detta hänger ihop med kommunikationer och markpris, 
topografi och naturresurser samt lokalisering av offentliga tjänster, såsom sjukhus och 
universitet/högskolor. Det har också samband med tillgång till arbetskraft och dess ut-
bildningsnivå. 

Offentlig sektor dominerar arbetsmarknaden i de större städerna Linköping (36,5 pro-
cent), Jönköping (35,8 procent) och Borås (33,8 procent). Dessa städer har också den 
högsta andelen sysselsatta inom tjänsteverksamhet (23,7 procent i Linköping, 20 procent 
i Borås och 17,4 procent i Jönköping). Den stora andelen offentligt anställda i Linköping 
och Jönköping hänger också ihop med rollen som residensstad (regionhuvudstad) i  
respektive län samt lokalisering av universitet, statliga verk och sjukhus.17 

I anslutning till de större tätortskommunerna ligger en grupp områden där centralorten 
räknar cirka 10 000-15 000 invånare, med stor utpendling till närliggande större städer: 
Ulricehamn till Borås, Nässjö till Jönköping, Mjölby till Linköping samt Tranås till både 
Jönköping och Linköping, men med en mer självständig intern arbetsmarknad. I dessa 
kommuner arbetar mellan 13 och 17 procent av den sysselsatta befolkningen med handel. 
Arbetsmarknaden präglas också av tillverkning (37 procent i Nässjö, 39 procent i Mjölby, 
och 40 procent i Tranås).18 

Tillverkningsindustrin har djupa rötter i området, både i Gnosjöregionen (där Gislaved 
och Vaggeryd ingår) och i de småländska höglandskommunerna (inklusive Tranås, Aneby 
och Nässjö). Dessa kommuner utmärker sig även med regionens lägsta andel högskoleut-
bildade19. När det gäller medianinkomst ligger tillverkningskommunerna i väst betydligt 
högre än kommunerna vid Sommen och Höglandet.

Figur 24. Arbetspendling mellan tätorter i området

17  Statistiska centralbyrån (2015c)
18  Statistiska centralbyrån (2015c)
19  Statistiska centralbyrån (2015d)
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Inom utredningsområdet finns tre lokala arbetsmarknader (LA): Borås LA, Jönköpings 
LA och Linköpings LA20. De skiljs åt av länsgränserna, med undantag av Tranås kommun 
som tillhör Linköpings lokala arbetsmarknad (2015). Pendlingen tvärs över arbetsmark-
nadsregionerna är liten, jämfört med utbytet mellan Borås och Göteborgs LA i väst, och 
mellan Linköpings och Norrköpings LA i öst21.

E4:an har en stark funktion för arbetspendlingen, särskilt för tätorterna inom och närm-
ast Jönköping. Pendeltåg spelar en större roll för Linköping, och kommunen har den 
lägsta biltätheten inom utredningsområdet (men också låg förvärvsintensitet och många 
studerande). Den högsta biltätheten finns i kommunerna kring Borås, där riksvägarna 40 
och 27 är viktiga för arbetspendlingen. På Södra stambanan mellan Mjölby och Nässjö 
sker lite pendeltrafik. Figur 24 ger en översikt av pendlingen mellan tätorter i området. 

Rekreation och friluftsliv
Inom utredningsområdet finns flertalet möjligheter för turism och besöksnäring med 
framförallt natur- och kulturupplevelser. Vandringsleder och cykelleder visar att land-
skapet är lättillgängligt och högt värderat. I samband med lokalisering av en höghastig-
hetsjärnväg är besöksnäringen en aspekt som är relevant att fördjupa sig i ytterligare, 
med tanke på att en levande och hållbar landsbygd eftersträvas.

20 Statistiska centralbyrån (2015f)
21  Statistiska centralbyrån (2015g)
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6.8 Utpekade stationsorter med omland inom utredningsområdet
Sverigeförhandlingens val av stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen22 innebär att 
fyra stationsorter hamnar inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet. En  
tätortsnära passage antas ha stor påverkan på kopplingen mellan tätorten och omlandet. I 
följande avsnitt ges en övergripande och sammanfattande beskrivning av de av  
Sverigeförhandlingen utpekade stationsorterna Linköping, Tranås, Jönköping och Borås. 
Beskrivningen avser orternas relation till sitt omland, med viktiga kommunikationer och 
rörelsemönster, rekreationsmöjligheter kopplat till olika natur- och kulturmiljöer, samt 
framtida expansion av tätorten. 

Linköping
Linköping är centralort i Linköpings kommun och residensstad i Östergötlands län. Av 
kommunens drygt 155 000 invånare bor 70 procent i Linköpings tätort. Linköping är 
en av Sveriges tillväxtorter. Folkmängden har under år 2000-2010 ökat med 800-1 000 
personer per år. De större tätorterna i kommunen har en högre befolkningstillväxt än 
landsbygden, men befolkningen växer även i landsbygdsområdena. 

Linköping är en så kallad kärnstad i en arbetsmarknadsregion med drygt 265 000 in- 
vånare (2016). Sju kommuner hör till regionen, och de största städerna utanför Linkö-
ping är Motala och Mjölby. Inom regionen finns dessutom ett 30-tal mindre tätorter samt 
landsbygd. Linköping är målpunkt för arbetspendling, affärskontakter, handel, besök 
och kulturliv, och ett flertal viktiga kommunikationsstråk ryms inom utredningsområdet 
väster om Linköping, framförallt väg E4 och Södra stambanan.

Tranås
Tranås är en av 13 kommuner i Jönköpings län. Kommunen har cirka 19 000 invånare, 
varav cirka 80 % är bosatta i centralorten Tranås. Andelen som både bor och arbetar 
inom kommunen är hög (77 %). Tranås, Boxholm och Aneby är stationssamhällen och  
ligger med cirka 20 km avstånd längs Södra stambanan och riksväg 32 i nord-sydlig  
riktning. Tranås utgör en bytespunkt mellan länstrafiken i Östergötlands och Jönköpings 
län.

Befolkningstätheten i omlandet kring Tranås är låg. I Tranås tätort har befolknings- 
tätheten minskat från år 1990 till 2010, vilket beror på att tätorten har vuxit genom  
byggande av nya småhusområden på tidigare oexploaterad mark.

Sommenbygden utvecklades kring sekelskiftet 1800-1900 till ett landskap för rekreation 
med sommarvillor och fritidshus och flera institutioner, såsom bad- och kurverksam- 
heter. Sjön Sommen är ett riksintresseområde för friluftsliv och utgör även idag ett  
populärt rekreationsområde med goda möjligheter till jakt, fiske, bad och vandring.  
Säbydalen är en utpräglad herrgårdsbygd med rik förekomst av äldre ekar och högt  
rekreationsvärde.

Jönköping
Jönköping är residensstad för Jönköpings län, som består av 13 kommuner med en  
samlad befolkning på cirka 353 000 personer. Jönköpings kommun, med drygt 135 000 
invånare, är en av Sveriges 10 största kommuner. Tätorten Jönköping omgärdas av flera 
mindre tätorter, både inom kommunen och i kranskommuner, med en befolkningsmängd 
på cirka 1000-5000 invånare. Även kommuncentrum i angränsande kommuner som 
Nässjö, Ulricehamn, Värnamo och Falköping ligger inom rimliga pendlingsavstånd från 
Jönköping.

22 Sverigeförhandlingen (2016)
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Befolkningstätheten utanför tätorterna varierar stort inom kommunen. De variationer i 
befolkningstäthet som präglar Jönköpings omland har en historisk kontinuitet.  
Mo härad, söder om Jönköping, har historiskt sett utgjort länets glesast befolkade om-
råde. Området öster om Vättern har däremot utgjort ett av länets mest tätbefolkade  
områden. 

Vätternbäckenets topografi har haft stor betydelse för bebyggelseutvecklingen och staden 
har både expanderat söderut i sänkan och längs med branterna. Järnframställningen i 
Tabergsdalen har varit omfattande från 1400 till 1900-tal, och stadsutvecklingen har varit 
kontinuerlig i denna dalgång. I öst ligger Tenhultsdalen som utmärks av ett agrart land-
skap och bildar en viktig grön korridor som sträcker sig ända in till Huskvarna centrum.

Borås
Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Sveriges 14:e största tätort med drygt 72 000 
invånare (cirka 65 % av kommunens befolkning om 110 000 invånare). Den mesta bebygg- 
elsen finns i dalgångarna, kring den odlade marken eller vattendragen. Borås stad breder 
ut sig i tre riktningar, mot Sjöbo, Brämhult och Gånghester. Karaktäristiskt för detta om-
råde är småindustrierna som finns i nästan varje liten ort i stadens omland.

Främst öster om staden omges Borås av tätortsnära naturområden för rekreation och 
friluftsliv. Dessa skogar och strövområden är anpassade för ett aktivt friluftsliv och har 
ett högt bevarandevärde. Många av friluftsområdena har anordnade anläggningar som 
vandringsleder, skidspår och badplatser.
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7 Anläggnings- och järnvägstekniska  
 förutsättningar och effekter 

Sammanfattning kapitel 7:

Kapitel 7 beskriver de krav som ställs och de förutsättningar som krävs för 
att bygga och underhålla en robust och säker höghastighetsjärnväg där 
såväl bana som stationer fungerar väl i landskapet och med det befintliga 
järnvägsnätet. I avsnittet identifieras också hur miljö och människa påverkas 
och hur denna påverkan kan mildras. 

De förutsättningar och utformningskrav som ställs på en bana för trafikering med hög-
hastighetståg beskrivs här i ett antal avsnitt uppdelat på förutsättningar och krav följt av 
de principer för utformning och anläggningstyper som dessa ger. 

7.1 Grundläggande förutsättningar 
En höghastighetsjärnväg är en järnväg som byggs för persontrafik i höga hastigheter, 
vanligtvis över 250 km/h. I Sverige utreds en järnväg där tågen generellt ska kunna hålla 
en hastighet på 320 km/h. Trafikverket har valt 320 km/h som dimensionerande största 
tillåtna hastighet(STH) för systemet, baserat på att det ger bättre restider och samhälls-
ekonomi, än alternativ med lägre hastigheter. Vidare motiveras valet av 320 km/h med 
att det är en hastighet som säkert kan klaras, där det finns erfarenhet från andra länder23.

På några platser i systemet planeras för avsteg från 320 km/h. I nuläget är sådana avsteg 
aktuella i Vagnhärad, Norrköping, Linköping och Mölnlycke samt för sträckan väster om 
Ryamotet.

Höghastighetsjärnvägen utformas som ett separerat system gentemot befintligt omkring-
liggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas förutsättningar för att höghastig-
hetsjärnvägen ska kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet. I systemets ändar 
ansluter dock den nya höghastighetsjärnvägen till befintlig järnväg, för att angöra  
Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. 

I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde 201224, studerades flera olika 
sätt att utforma ett höghastighetssystem med avseende på graden av integration med 
konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg. Det utredningsscenario som föresprå-
kas i kapacitetsutredningen innebär en relativt stor separering från övriga järnvägsnätet. 
Ett system med relativt stor separering betyder att orter utanför höghastighetsbanans 
sträckning i mindre utsträckning kan betjänas av höghastighetståg. För att ändå ge orter 
utanför sträckningen goda förbindelser är det viktigt att ett separerat system erbjuder 
effektiva bytespunkter med stationer där passagerare kan byta från tåg på konventionell 
järnväg till höghastighetståg. På stationer separeras höghastighetsjärnvägen från den 
konventionella järnvägen genom att de olika spårtyperna anläggs utan fysisk koppling 
mellan spåren i de olika systemen. Resenärerna måste således byta tåg för att resa med 
båda systemen. Kopplingspunkter för planerad trafik mellan höghastighetsjärnvägen och 
det konventionella nätet ska anläggas till och från Nyköping samt i anslutning till Hässle-
holm för trafik i riktning mot Lund/Malmö23.

23 Trafikverket (2017a)
24 Trafikverket (2012)
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Höghastighetsjärnvägen dimensioneras för enbart persontrafik. Normal hastighet för 
godståg är mycket lägre än hastigheten för höghastighetståg och de stora hastighets- 
skillnaderna påverkar den tillgängliga kapaciteteten mycket negativt. Eftersom höghastig-
hetsjärnvägen är tänkt att trafikeras enbart med persontåg är det möjligt att bygga  
järnvägen med större lutningar och för lägre axellaster. Det innebär reducerade kostnader 
jämfört mot om järnvägen även skulle dimensioneras för godståg, som har andra krav på  
lutningar och axellaster. Dessutom innebär trafikering med godståg att nedbrytnings-
takten för infrastrukturen ökar vilket leder till ökat underhållsbehov. Kostnaderna för att 
dimensionera järnvägen även för godstrafik är således högre än nyttorna.

De krav som följer av att järnvägen ska kunna trafikeras med höga hastigheter innebär 
att järnvägen inte kan svänga lika mycket som en järnväg som dimensionerats för trafik i 
lägre hastigheter. Sammantaget gäller alltså att höghastighetsjärnvägen kan klara större 
höjdskillnader i landskapet, men mindre sidorörelser. Ur komfort- och underhålls- 
perspektiv eftersträvas att järnvägen, i möjligaste mån, byggs med rakspår och med få 
kurvor.   

I flera aspekter är dock systemet för höghastighetsjärnvägen likt den befintliga konventio-
nella järnvägen. Exempelvis är spårvidden (avstånden mellan rälerna i ett spår) samma, 
vilket möjliggör att höghastighetståg även kan köra på konventionella nätet. Detta är 
en förutsättning för att systemet ska kunna ansluta till den konventionella järnvägen i 
ändarna (Gerstaberg/Järna utanför Stockholm, Almedal utanför Göteborg samt i Lund). 
Även kontaktledningssystemet är detsamma avseende spänning och frekvens.

7.2 Kravbild
För höghastighetsjärnväg i Sverige har det tagits fram gemensamma kravdokument för 
alla sträckningar, dels avseende krav på en övergripande nivå och dels avseende teknisk 
systemstandard. Som underlag för de antaganden som görs i denna studie har kraven i 
version 2.2 av dokumentet Teknisk systemstandard25 respektive version 2.0 av  
Övergripande krav26 använts. Dessa dokument reglerar den högre nivå av krav som krävs 
på en höghastighetsjärnväg än på traditionell, konventionell järnväg som följer de vanliga 
regelverken. Bland dessa högre krav finns bland annat följande geometriska krav för  
järnvägens radier och lutningar:

• Rekommenderad minsta radie på 6300 meter i plan och med minsta tillåtna radie 
4650 meter i plan 

• Rekommenderad minsta vertikalradie på 31000 meter och med minsta tillåtna radie 
på 23000 meter

• Lutning på max 25 promille över 10 km och max 35 promille över 2 km

• Inga lutningar på mer än 25 promille inom 10 km från en station

Avståndet mellan spåren är satt till 4,5 meter. Vidare finns krav för sektionens bredd 
som följer av spåravståndet och den trädsäkringszon som anordnas kring anläggningen. 
Trädsäkringszon krävs där banan går igenom mark där träd kan riskera att falla över 
anläggningen. Zonen utgörs av skötselgata och kantzon. Principiellt antas dessa i nuläget 
utgöra 20 respektive 15 meter från spårmitt, se Figur 24. Den totala sektionen blir där-
med i normalfallet cirka 75 meter bred. Sektionen kan bli smalare för andra anläggnings-
typer, såsom broar och viadukter, eller bredare, som vid skärningar. Eventuell serviceväg 
inryms inom sektionen. Bankens höjd avgör hur bred basen blir, vilket också innebär 
justeringar för att få plats med eventuell serviceväg. 

25 Trafikverket (2014)
26 Trafikverket (2016a)
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Figur 25. Principsektion av banans bredd inklusive trädsäkringszoner.

7.3 Principer för stationsutformningar 
Stationer på höghastighetsjärnvägen utformas på 
olika sätt beroende på vilken trafik som angör dem. 
En avgörande parameter för utformingen är andelen 
vändande tåg relativt passerande tåg. En station 
som ska hantera vändande tåg anläggs med fördel 
med plattformar och växelförbindelser mellan de 
genomgående spåren, eftersom de vändande tågen 
då inte behöver korsa motriktad trafik till eller från 
vändning, så kallade korsande tågvägar undviks. 
Som grundprincip har Trafikverket som utgångs-
punkt att nya stationer förläggs i marknivå27. Andra 
höjdlägen kan vara aktuella i undantagsfall då förutsättningarna medför att det är mer 
fördelaktigt.

Enligt Övergripande krav 2.0 för nya stambanan28  ska Station Jönköping trafikeras av 
tåg som passerar stationen utan uppehåll, tåg som gör uppehåll och tåg som vänder på 
stationen. Stationen ska kunna hantera upp till tre vändande tåg utan att korsande tåg-
vägar uppstår. Därför behövs minst en sexspårig station med genomgående spår för tågen 
utan uppehåll samt för stannande och vändande tåg, där vändande tåg kan hanteras utan 
korsande tågvägar. 

Station Tranås ska kunna hantera tåg som gör uppehåll och flertalet tåg som passerar 
utan uppehåll. Vändande tåg är inte kravställt.

För Station Jönköping planeras plattformar för 400 meter långa tåg och för Station 
Tranås plattformar för 250 meter långa tåg. Möjlighet till och behov av plattformar för att 
kunna hantera tåglängder på 400 m på Station Tranås ska utredas.

Principiella figurer över exempel på utformning av Station Jönköping respektive Station 
Tranås presenteras i Figur 25 och Figur 26 på nästa sida. Figurerna är inte skalenliga.

Stationsprincip är en princip för 
station som innehåller nödvändiga 
systemtekniska funktioner, vissa 
begränsningar i hur stationen bör 
förhålla sig till styrande element i 
sin omgivning (t.ex. andra 
konventionella järnvägar) samt 
det område inom vilket denna 
princip kan tillgodoses

27 Trafikverket (2017b)  

28 Trafikverket (2016a)
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7.4 Principer för kopplingspunkt 
Det planerade systemet för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö 
förgrenar sig vid Jönköping i en så kallad kopplingspunkt. Utformningen och storleken 
på en kopplingspunkt avgörs av hastighetskrav och trafikvolymer. Korsande tågvägar bör 
för kopplingspunkter, liksom för stationerna, undvikas, varför kopplingspunkten med 
fördel utformas med planskild anslutning.

Sverigeförhandlingens val av stationsorter längs höghastighetsjärnvägen och utpekandet 
av Jönköping som nav i systemet har i denna åtgärdsvalsstudie tolkats som att samtliga 
tåg ska kunna göra uppehåll på Station Jönköping utan att behöva byta riktning29.  
Därför förläggs kopplingspunkten väster om Station Jönköping. Figur 27 illustrerar detta 
upplägg och visar även schematiskt på storlek och ytbehov för en kopplingspunkt, med 
måttsatta förbindelsedelar. Siffrorna 1 och 0 i ruta A avser att visa hur de olika grenarna 
kan förläggas i olika plan för att ansluta planskilt.

Figur 28. Schematisk figur över kopplingspunkten relativt Station Jönköping. Måtten är ungefärliga och visar 
endast storheten. 

Figur 26. Möjlig principiell utformning av Station Jönköping. Principen innebär en sexspårig station där 
passerande tåg går på de yttersta spåren. Två mellanplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll med eller 
utan vändning. Figuren är inte skalenlig.

Figur 27. Möjlig principiell utformning av Station Tranås. Principen innebär en fyrspårig station där passerande 
tåg går på de mittersta spåren. Två sidoplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll. Figuren är inte skalenlig.

29 Tåg Stockholm-Malmö skulle behöva vända och därmed byta riktning i Jönköping för att kunna göra uppehåll där om 
kopplingspunkten förläggs öster om stationen.
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Figur 29. Principiella lägen (1,2,3) för geografisk placering av kopplingspunkt vid Jönköping. Varje siffra 
betecknar ett område inom vilket kopplingspunkten kan förläggas. Vilket område som är lämpligt och möjligt 
beror på stationsalternativ. 

En kopplingspunkt kan komma att förläggas i direkt anslutning till stationen eller ett an-
tal kilometer väster om Station Jönköping, se Figur 28. Kombinationen av stationens läge 
och kopplingspunkten skapar tre olika principiella områden för en förgrening mellan den 
del av järnvägen som går mot Göteborg och den del av järnvägen som fortsätter söderut 
mot Malmö. Påverkan på funktionen och restiden beskrivs i avsnitt 13.4. 

Kopplingspunkten utformas med stora växlar som medger 160 km/h i grenspåret. I 
det genomgående spåret gäller full hastighet; 320km/h. Utformningen är planskild så 
banorna inte korsas i samma våningsplan. På grund av att marginalerna för att nå res-
tidsmålet, med nuvarande förslag till system, är mindre på sträckan Stockholm–Göteborg 
än på sträckan Stockholm–Malmö, antas genomgående spår vara i riktning mot Göteborg 
i kopplingspunkten. Därigenom behöver tågen längs sträckan Stockholm–Göteborg inte 
bromsa in och undviker därmed förlängd gångtid.

Förutom kopplingspunkten vid Jönköping kommer systemet byggas med kopplings-
punkter i ändarna, för att möjliggöra anslutning mot befintlig järnväg. Därutöver kan 
det bli aktuellt att bygga tillfälliga lösningar för etapputbyggnad, exempelvis i korsningar 
med befintliga järnvägar eller stationsorter på vägen. Detta beror dock på val av utbygg-
nadsstrategi avseende såväl sträckor som tidsperspektiv. 
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7.5 Anläggningstyper
Valet av anläggningstyp för höghastighetsjärnvägen styrs av en sammanvägd bedömning 
av topografiska, funktionella, tekniska, miljö-/landskapsmässiga och kostnadsmässiga  
aspekter. För att möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h förordas en så rak och plan 
järnväg som möjligt.  Om terrängen är relativt homogen, som exempelvis i slätt- 
landskap, kan höghastighetsjärnvägen huvudsakligen anläggas med en anläggningstyp. 
Detta minskar behovet av övergångszoner, vilket är ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer 
kuperad terräng växlar anläggningstyperna mellan exempelvis bro, bank, skärning och 
tunnel. Varierande topografi och grundläggningsförhållanden innebär sannolikt fler över-
gångskonstruktioner, vilka är kostnadsdrivande. Till skillnad från traditionella järnvägar, 
som har slipers och ballast, anläggs spåret för höghastighetsjärnväg på en betongplatta 
med så kallat fixerat spårsystem, även kallat slab-track, se Figur 29. Denna lösning har 
längre livslängd och mindre underhållsbehov än traditionellt utformade järnvägsspår.  
Betongplattan består av spårplatta och förstärkningsåtgärder, vilka tillsammans ut-
gör överbyggnaden. Under betongplattan finns ett frostisoleringslager vars syfte är att 
säkerställa att bankroppen avvattnas/dräneras och att vatten kan rinna bort från banan. 
Frostisoleringslagret består av ett bärkraftigt, självdränerande material som inte reagerar 
på frost. Betongplattan vid fixerad spårlösning är mycket känslig för sättningar och det 
ställs höga krav på maximal tillåten sättning (enligt TSS 2.2 max 4cm på 60 år), vilket 
innebär att omfattande förstärkningsåtgärder, sannolikt i form av pålning, kan komma 
att behövas vid lösa jordar. Vissa områden längs sträckningen kommer därmed bli sär-
skilt komplicerade och kostsamma att passera, exempelvis områden med lösa jordlager, 
framförallt i kombination med stora jorddjup. Vid planering av höghastighetsjärnvägen 
är därför kunskap om jord-, berg- och grundvattenförhållanden av stor vikt för att identi-
fiera områden där omfattande förstärkningsåtgärder kommer att behövas. 

Figur 30.  Principbild på en fixerad spårlösning.

Hela höghastighetsjärnvägen ska avskärmas med en fysisk barriär, med minimumhöjd 
2,5 meter, på ömse sidor om banan. Barriären kan exempelvis utformas som bullerplank 
eller stängsel. Det finns krav på åtkomstpunkter till höghastighetsjärnvägen med högst 
2000 meters mellanrum.  Åtkomstpunkter krävs endast på ena sidan om banan, men ska 
ha väganslutning samt uppställningsplats för bil. Om vägnätet är tätt kan befintligt vägnät 
nyttjas vid underhåll av järnvägen. I områden med glest vägnät kan en serviceväg behöva 
anläggas parallellt med järnvägen.

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna bank, skärning, bro, tunnel, 
betongtråg och betongtunnel samt övergångszoner.
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Bank
Bank är en förhöjning av järnvägen ovan om-
kringliggande mark, se Figur 30. Den enklaste 
typen av bank består av en betongplatta med 
spår, underlagrat av ett frostisoleringslager. 
Vanligen är banken även uppbyggd av fyllnings-
massor för att jämna ut den underliggande 
markytan och skapa en plan bana. Fyllnads- 
materialet kan bestå av både jord- och berg-
massor och beroende på bland annat fyllnads-
material och höjden på banken kan bank-
slänterna ha olika lutningar. Markanspråket 
på bank varierar således beroende av bankhöjd 
och släntlutning.  

Om underliggande mark består av lösa jordar 
behöver marken under banken först grundför-
stärkas genom exempelvis pålning. Tunnare 
lager lösa jordmassor schaktas vanligen istället 
bort och ersätts med fastare material. 

Skärning
Skärning innebär att järnvägen har en lägre 
nivå än omgivande mark och skär genom  
terrängen, se Figur 31. Järnvägen byggs på en 
bankropp i botten av skärningen, för att säker-
ställa att banan avvattnas/dräneras. Markan-
språket som krävs vid skärningar beror bland 
annat på djupet på skärningen samt slänt-
lutningen, som i sin tur är beroende av bland 
annat materialet (jord eller berg), stabiliteten 
och grundvattenförhållandena. I regel anläggs 
en serviceväg ovanför skärningen. I berg- 
skärningar djupare än 6 meter finns krav på 
serviceyta nere i skärningen, utanför spåren. 

Figur 31. Skiss över bank. Till höger i bild finns en buller-
skärm och till vänster stängsel.

Figur 32. Skiss över bergskärning (övre) respektive jord-
skärning, fast mark (under).
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Bro
Broar utförs vanligtvis vid passage över sänkor 
och dalgångar, men är även ett sätt att passera 
över bland annat vattendrag och befintliga  
vägar, järnvägar och fastigheter. Broar för hög-
hastighetsjärnvägen utförs till största del som 
dubbelspårsbroar, se Figur 32. Broar för hög-
hastighetsjärnvägen kan utföras som konventio-
nella platsbyggda betongbroar, men det finns en 
mängd olika typer av brokonstruktioner. Vilken 
brotyp som är bäst lämpad att använda avgörs 
bland annat av spännvidd, se Figur 34, och 
tillgänglig överbyggnadshöjd. I bullerutsatta 
miljöer kan broarna utföras med bullerskydd.

Betongtunnel och betongtråg
I områden där topografin fordrar skärning, 
men slänterna är instabila och/eller där det är 
hög grundvattennivå anläggs betongtråg. Om 
skärningarna är mycket höga eller topografin 
kräver tunnel, men det är för låg bergtäckning 
för bergtunnel, anläggs betongtunnel. Parallellt 
med betongtunnel kan räddnings-/service-
tunnel behövas, beroende på tunnelns längd. 
Vid byggnation av både betongtunnel och -tråg 
krävs tillfälliga stödkonstruktioner och vatten-
hanteringen kan bli problematisk. Båda anlägg-
ningstyperna är kostsamma lösningar. Se Figur 
35 för skiss över betongtråg och betongtunnel.

Figur 33. Skiss över dubbelspårsbro. 
Bullerskydd illustreras med streckade 
linjer.

Figur 34. Skiss över bro sedd från sidan. Pilarna visar spännvidden.

Figur 35. Skiss över betongtråg (övre) respek-
tive betongtunnel (under) med intilliggande 
service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är 
längre än 1000 m). Med jämna avstånd 
installeras dörrar mellan servicetunnel och 
spårtunnel.
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Bergtunnel
Bergtunnlar för höghastighetsjärnvägen utförs 
normalt som dubbelspårstunnlar, se Figur 35. 
En lösning med betonginklädning, så kallad 
lining, är ett alternativ för vatten- och frost-
säkring. Tunnlarna utförs normalt genom  
sprängning, men vid längre tunnlar kan  
tunneldrivning med tunnelborrmaskin (TBM) 
vara ett alternativ. Tunnelarean styrs bland 
annat av krav på passagerarkomfort avseende 
aerodynamik, det vill säga krav på maximala 
lufttrycksförändringar. Parallellt med berg-
tunneln kan räddnings-/servicetunnel behövas, 
beroende på tunnelns längd. I kopplings- 
punkter kan enkelspårstunnlar bli aktuella.

Övergångszon
Området vid anslutningen mellan två olika 
anläggningstyper kallas ofta för övergångszon, 
eftersom det innebär en övergång mellan två 
typer av konstruktioner. Övergångszoner är 
problematiska i de fall där relativt ”mjuka”  
konstruktioner ansluter till styvare konstruk-
tioner, exempelvis där bank ansluts till bro 
eller tunnel. På grund av skillnader i styv-
heten hos de angränsande konstruktionerna 
kan det uppstå ojämna sättningar, så kallade 
differenssättningar, och ”gupp”, vilka är skad-
liga för konstruktionen om inte en särskild 
övergångskonstruktion byggs, se Figur 37. En 
övergångskonstruktion kan exempelvis bestå av 
cementblandat grus och geonät, vilket fungerar 
som armering i jorden. En väl utförd övergångs-
konstruktion förhindrar ojämna sättningar. 

Figur 36. Skiss över betonginklädd dubbelspårstunnel 
och en parallell service-/räddningstunnel (i de fall tunneln 
är längre än 1000 meter). Med jämna avstånd installeras 
tvärtunnlar mellan servicetunnel och spårtunnel.

Figur 37. Överst: Ojämna sättningar och gupp orsakade 
till följd av avsaknad eller bristfällig övergångskonstruk-
tion. Figuren visar även stabilitetsproblem för landfästet; 
en övergångszon reducerar tryckkrafter på landfästet, 
men dess huvudfunktion är inte att förbättra stabiliteten; 
den betraktas i brons grundläggning i detta fall. Nederst: 
Exempel på övergångskonstruktion med cementblandat 
grus och geonät. Figur baserad på Yonezawa (2014).
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Anläggningskostnad 
I anläggningskostnaden för hela järnvägsanläggningen ingår kostnader för byggherre-
kostnad, fastighetsärende, miljö, arkeologi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten, 
byggnadsverk, grundläggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stationsbyggnader). 
Kostnaden för att anlägga en höghastighetsjärnväg är högre än för konventionell järnväg. 
Detta beror på de väsentligt högre kraven på spårläget som gäller för höghastighetsjärn-
väg, vilket reflekteras i att anläggningen blir mer kostsam att anlägga för att förhindra 
sättningar som kan påverka spårläget. De geometriska kraven gör också att höghastig-
hetsjärnvägen blir styvare och inte kan undvika hinder i lika hög grad som en konventio-
nell järnväg. 

Anläggningskostnaden är generellt lägst för bank och skärning, medan anläggningskost-
naden är högre för bergtunnlar och broar, och generellt högst för anläggning av tråg och 
betongtunnlar. Dock är det inte alltid så enkelt, till exempel behöver bank grundförstär-
kas med pålar i de områden där marken inte är fast, och för broar kan ökad höjd och 
längd, liksom dåliga markförhållanden, som resulterar i mer komplicerad grundläggning, 
öka grundläggningskostnaden. 

Drift- och underhållskostnader
Generellt innebär systemet med fixerat spår en högre anläggningskostnad jämfört med 
ballasterat spår, men förväntas i gengäld minska underhållskostnaderna. Den största un-
derhållsrisken för höghastighetsjärnvägen är ojämna sättningar i anläggningen. Justering 
av spårets läge är därför en avgörande faktor för den totala underhållskostnaden i anlägg-
ningen. Överskrider sättningen den justeringsmån som finns i systemet blir kostnaden 
mycket omfattande för att åtgärda hela konstruktionen. Sättningar och spårlägesfel  
kommer även bidra till stillestånd på höghastighetsjärnvägen, vilket medför att  
kostnaderna vid avstängning snabbt blir mycket höga.

Minst risk för sättningsproblem föreligger vid styva konstruktioner. Styva konstruktio-
ner är till exempel tunnlar och broar grundlagda på fast mark eller som är pålade till fast 
mark. Där blir sättningsproblemen jämförelsevis små, med mycket liten risk och under-
hållskostnad. För mjukare anläggningstyper som bank är riskerna med sättningsproblem 
större och kopplade till bankens konstruktion och höjd.  

Det område som normalt ger upphov till störst problem i anläggningen är övergångszo-
ner. Eftersom dessa byggs för att ta upp skillnaden i styvhet mellan olika anläggnings- 
typer är sättningsproblematiken större för dessa än för övriga anläggningen. Erfarenheter 
från andra länder visar att underhållskostnaderna kan bli mycket höga för övergångs- 
zoner. Genom att bygga en avancerad konstruktion av övergångszonen, vilket dock inne-
bär en ökad anläggningskostnad, kan behovet av underhåll minska, även om det kom-
mer vara högre än för en ”normal” höghastighetsbank. För att minska anläggnings- och 
underhållskostnaderna bör så få övergångar som möjligt mellan styva och mjuka anlägg-
ningstyper eftersträvas.

Spårets geometri är också avgörande för underhållskostnaden. Kurvor är betydligt dyrare 
att underhålla än rakspår, vilket beror på sidokrafter och slitage i kurvor som inte uppstår 
på rakspår. Därför bör rakspår generellt väljas i anläggningen för att minska underhålls-
kostnaden. 

För bergtunnlar har lining i form av betonginklädning en generellt högre anläggnings-
kostnad än andra lösningar, men har sannolikt lägre driftkostnad eftersom behovet av 
underhållsåtgärder bedöms minska kraftigt. 
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Traditionella drift- och underhållsarbeten för betongbroar är kantbalksbyten, byte av 
övergångskonstruktioner, lagerbyten samt tvätt- och klottersanering. Även övergångs-
konstruktionerna kräver underhåll, vilket medför en högre kostnad vid flera kortare broar. 
Avvattningssystem kräver mer eller mindre underhåll beroende på hur terrängen ser ut, 
och möjligheten att släppa ut vatten exempelvis direkt under bron. 

7.6 Risk och säkerhet 
Höghastighetsjärnvägen planeras endast för persontrafik, vilket innebär att transporter av 
farligt gods inte förekommer. 

Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige. Trots det inträffar det varje år ett antal 
olyckor i samband med järnvägstrafik. Urspårningar och kollisioner där ett större antal 
personer skadas är mycket sällsynta. Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är 
den vanligaste olyckan på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär med minimihöjd 
250 cm på ömse sidor om höghastighetsjärnvägen, där anläggningen är tillgänglig från 
intilliggande terräng. 

Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag måste vara planskilda. För all 
korsande trafik anläggs därför broar eller portar vid passage av järnvägen. Höghastig-
hetsjärnvägen behöver även skyddas för angränsande trafik och verksamheter. Detta kan 
till exempel innebära fysiska barriärer för att förhindra att en vägtrafikolycka påverkar 
höghastighetsjärnvägen.

Spår och station i marknivå eller ovan mark innebär normalt en högre säkerhetsnivå för 
resenärer än spår och station i tunnel. Stationen ska kunna trafikeras med passerande 
höghastighetståg, vilket ställer särskilda krav på stationsutformningen. Servicevägar och 
åtkomstpunkter för behörig personal anordnas. 

Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att uppnå likvärdig säker-
hetsnivå, främst på grund av de begränsade utrymningsmöjligheterna. En grundläggande 
strategi för tunnelsäkerhet är att om ett tåg i tunnel drabbas av brand eller annan olycka 
ska tåget köra vidare ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. För tunnlar 
längre än 1000 meter byggs också en parallell räddningstunnel genom vilken utrymning 
kan ske30. Räddningstunneln förbinds med spårtunneln med tvärtunnlar. Räddnings- 
tunneln kan även användas vid underhållsarbeten och vissa teknikutrymmen kan  
förläggas i denna. Räddningstjänsten använder också normalt räddningstunneln vid 
utryckning. I tunnlar kortare än 1000 meter görs räddningsinsatsen från ena tunnel-
mynningen.  

30 Trafikverket (2011)
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7.7 Miljöpåverkan av en höghastighetsjärnväg
Anläggandet av höghastighetsjärnväg är omfattande infrastrukturprojekt. Både den  
fysiska anläggningen och själva byggandet är av sådan omfattning att omgivningen i 
många avseenden kommer att påverkas under lång tid. I vissa avseenden skiljer sig på-
verkan från en höghastighetsjärnväg från motsvarande påverkan från andra typer av stor-
skalig infrastruktur. Det gäller till exempel buller, där tågens höga hastighet genererar en 
ljudbild som skiljer sig från konventionella tåg.

Landskap
När järnvägen går i markplan eller i skärning ska den omges av ett stängsel eller  
motsvarande för att hindra både människor och djur att komma upp på banan. Utan an-
passade och funktionella passager innebär det att järnvägen skapar en fysisk barriär, som 
bryter samband för såväl människor som djur. Anläggningstyper som broar och tunnlar, 
vilka lämnar öppet för passage, tillåter däremot att viktiga samband för såväl ekologin 
som för människan kan bevaras. Broar kan samtidigt i större utsträckning påverka det  
visuella intrycket av järnvägen i ett landskapsavsnitt. Järnvägen kan då komma att domi-
nera över befintliga landmärken av kulturhistorisk betydelse, såsom kyrkor och  
herrgårdar.

Järnvägen kan också skapa barriärer som försvårar brukandet av omgivande marker. Det 
kan försämra lönsamheten för till exempel jordbrukare och i förlängningen innebära att 
idag öppna marker växer igen. Sådan strukturomvandling kan ändra både karaktärer och 
funktioner i berörda landskap.

Höghastighetsjärnvägen, tillsammans med servicevägar och andra kompletterande an-
läggningar, kommer också att ta stora ytor i anspråk. Områden som idag utgör värdefulla 
natur- och kulturmiljöer kan exempelvis komma att omvandlas till ytor för järnvägsända-
mål. Det innebär att kvaliteter kopplade till olika miljöaspekter kan komma att försvinna 
utmed banans sträckning och i dess närhet. Även om inte en hel miljö, till exempel en 
skogsmiljö med höga naturvärden, försvinner kan kvaliteten även i kvarvarande delar 
komma att försämras genom att miljön fragmenteras. Förluster kan begränsas både ge-
nom anpassning av järnvägens läge och genom omsorgsfull utformning. Det kan också bli 
fråga om att kompensera för vissa intrång genom att förstärka eller tillföra motsvarande 
kvaliteter som försvinner på en annan plats.

Vissa typer av naturmiljöer är även känsliga för bullerstörning. Störst blir sådan på- 
verkan om den nya järnvägen passerar genom områden som idag kan betecknas som 
tysta. Exempel på sådana områden är stora myrmarkskomplex, där Komosse och Dumme 
mosse är de mest utmärkande inom utredningsområdet. Även upplevelsen av en kultur-
historisk plats kan påverkas negativt av bullerstörningar.

Det finns dock även möjlighet att tillföra kvaliteter i landskapet vid anläggandet av en ny 
infrastruktur. Exempelvis kan trädsäkringszonen utmed järnvägen utnyttjas för att skapa 
annars sällsynt förekommande naturmiljöer, såsom grusiga och sandiga öppna miljöer. 
Järnvägens sträckning genom landskapet kan också tillföra funktioner i form av sprid-
ningskorridorer för arter vars livsmiljöer finns utspridda. Genom att anpassa området 
utmed järnvägen kan dessa miljöer knytas samman. En ny storskalig infrastrukturanlägg-
ning kan således skapa möjligheter för att förbättra eller förstärka befintliga förutsätt-
ningar för olika miljöaspekter utmed eller i järnvägens närhet.

Hälsa och säkerhet
Även om framtidens tåg förväntas vara tystare än dagens, genererar höghastighetståg mer 
buller än dagens persontåg på grund av de högre hastigheterna. Det innebär en större 
spridning av buller kring järnvägen och att till exempel fler bostäder kan komma att 
påverkas.  



8787

Ett tåg i rörelse alstrar ljud på olika sätt och från många olika källor, se Figur 38. Motor 
och fläktar är ljudkällor som kan vara dominerande vid låga hastigheter, exempelvis vid 
stopp vid stationer, men när tåghastigheten ökar kommer ljud från tågets rörelse att ta 
över ljudbilden. Buller som alstras av kontakten mellan tåget och rälsen kallas rullbuller 
och karaktäriseras av att främst vara starkt vid de högre ljudfrekvenserna och uppkom-
mer på låg höjd nära spåret. När hastigheten ökar till 200 km/h och däröver övergår 
ljudet till att i större utsträckning komma från luftturbulens runt framförallt främre boggi 
och strömavtagaren på tågets tak (pantograf), men till viss del även från delar mellan 
tågets vagnar och utstickande utrustning. 

Figur 38. Delkällor för buller från höghastighetståg.

Normalt sett är skärmande åtgärder längs spåret ett effektivt sätt att minska buller längs 
järnvägar. Förutsättningarna för en effektiv dämpning är goda genom att en skärm kan 
placeras nära källan som också ligger nära marken. Även om buller från pantografen inte 
är det som dominerar från höghastighetståg är det svårare att skärma bort på grund av 
att det alstras högt över mark. Pantografens placering innebär att bullerskärmar inte ger 
samma ljuddämpande effekt som vid järnvägar med tåg i lägre hastigheter.

Ljudknallar vid tunnelmynningar är ett fenomen förknippat med höghastighetståg. När 
ett tåg går in i tunneln med hög hastighet skapas en tryckvåg genom tunneln som när den 
når bortre änden under särskilda omständigheter kan orsaka en knall. Ljudet kan vara 
väldigt högt och lufttrycket så kraftigt att det får fönster i närliggande hus att skallra. Det 
kan därmed leda till betydande störning för omgivningen. Tryckvågens styrka kan mins-
kas med optimering av tunneltvärsnittet och hänsyn till tågens utformning samt med 
anpassad utformning av tunnelmynningar och -portaler. 

Tåg i hög hastighet kan även orsaka mer omfattande markvibrationer (svängningar som 
fortplantas genom jordlagren) än konventionell järnvägstrafik. Uppkomst av vibrations-
störningar beror på samspelet mellan tåget, banan och den stödjande marken. Kännbara 
vibrationer är vanligast inom jordarter som lera, silt och sand. I fasta jordar, till exempel 
morän, är spridningen betydligt mindre. Markstabiliserande åtgärder innebär också att 
problem med markvibrationer minskar.

Både konventionella och höghastighetståg genererar elektromagnetiska fält. Fälten är 
svaga när det inte är något tåg i närheten, men ökar när tåget passerar, varar några 
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minuter, och är starkast närmast kontaktledningen. Fältets styrka avtar mycket snabbt 
med avståndet från järnvägsspår och därför är den precisa lokaliseringen styrande för 
vilka effekter och konsekvenser höghastighetsjärnvägen får för människors hälsa med 
avseende på elektromagnetiska fält. Att de elektromagnetiska fälten huvudsakligen verkar 
på kort avstånd från järnvägen bedöms även innebära att det sannolikt är andra krav på 
skyddsavstånd och åtgärder för höghastighetsjärnvägen som i flera fall kommer att vara 
styrande för hur närområdet kan utformas.

Livskvaliteten för människor som bor och vistas utmed järnvägen kan även komma att 
påverkas av att en ny storskalig infrastruktur bryter sociala samband genom att skapa en 
barriär. Platser som tidigare uppfattats som en helhet kan delas upp och järnvägens  
barriärverkan kan komma att försämra tillgängligheten till viktiga målpunkter, såsom 
skola, vårdcentral eller idrottsplatser. Även friluftsområden, vandringsleder och andra 
platser som nyttjas för rekreation kan påverkas genom barriär, bullerstörning eller för-
ändrad visuell upplevelse. 

Olycksrisk för höghastighetsjärnvägen redovisas i avsnitt 7.6.

Resurser tillgängliga för människan
Järnvägen kan även komma att påverka nyttjandet av mark- och vattenområden.  
Brukandet av jord- och skogsbruksmark kan försvåras om järnvägen blir en barriär 
genom landskapet. Den kan därigenom minska lönsamheten och för jordbruksmark kan 
det innebära att delar av de öppna markerna inte längre brukas för detta ändamål, utan 
istället övergår i skogsmark. Jord- och skogsbruksnäringen är även känslig för fragmen-
tering. Även om inte hela fastigheter tas i anspråk kan kvarvarande delar vara för små för 
att brukandet av dem ska vara lönsam.

Eftersom det inte ska transporteras gods på höghastighetsjärnvägen minskar risken för 
att järnvägen vid drift kan förorena yt- och grundvatten (föroreningsrisk under anlägg-
ningsskedet redovisas nedan). Grundvattenförekomster kan dock påverkas av järnvägen 
om den förläggs i skärning eller tunnel genom dessa. Anläggningen kan både dränera 
och dämma grundvattenmagasin. Därmed kan även möjligheten att nyttja grundvattnet 
för exempelvis dricksvattenändamål påverkas. Grundförstärkning genom pålning kan på 
liknande sätt påverka grundvattenförande marklager. 

Anläggandet av höghastighetsjärnvägen kommer sannolikt generera stora mängder 
schaktmassor. Mängden och kvaliteten på massorna är beroende av lokalisering och ut-
formning av både själva järnvägen och kringanläggningar, såsom servicevägar. Massorna 
kan nyttjas för själva järnvägskonstruktionen och för anläggningar eller anpassningar 
direkt föranledda av järnvägen, exempelvis bullervallar, servicevägar, uppställningsytor 
och visuella avskärmningar. Det kan också finnas möjlighet att med hjälp av massorna åt-
gärda brister och därmed skapa mervärde genom att exempelvis tillföra naturmiljöer som 
det råder brist på. Möjligheten att resursutnyttja massorna beror på massornas kvalitet 
men även på det specifika områdets behov och känslighet för att nyttja massor för exem-
pelvis visuell avskärmning eller bullervallar. Jord och berg är en ändlig resurs och om de 
inte kan användas i konstruktion, del av anläggning eller anläggningsnära finns det en 
risk att denna resurs inte nyttjas fullt ut. Det ökar även miljöpåverkan från transporter.

Klimat
Höghastighetståg är i grunden ett mer klimatvänligt transportslag än bil eller flyg givet de 
möjligheter till driftelektricitet med låg koldioxidintensitet som finns tillgängligt i Sverige. 
De primära klimatfördelarna med höghastighetståg är möjligheten att ersätta flygresor 
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samt att frigöra utrymme på befintliga banor för överflyttning av godstransporter från 
väg till järnväg. Den primära klimatbelastningen från en höghastighetsjärnväg sker vid 
anläggning och underhåll snarare än vid tågdrift. Här finns ett tydligt samband mellan 
användningen av stål och betong och den totala klimatbelastningen. Sett till konventio-
nellt byggande bidrar därför anläggningstyper som bro och betongtråg i hög utsträckning 
till klimatpåverkan. Detsamma gäller för tunnlar om dessa kläs invändigt med cement/
betong. Då höghastighetsjärnväg ställer ytterligare krav på stabilitet tillkommer grund-
förstärkning, såsom pålning, i större utsträckning än för en konventionell järnväg, vilket 
ytterligare ökar klimatbelastningen för anläggningen. 

Miljöpåverkan under anläggningsskedet
Utöver klimatpåverkan uppstår det under anläggningsskedet även särskild miljöpåverkan 
i form av exempelvis buller från arbetsplatserna samt utsläpp till luft och vatten. Även 
tillfällig påverkan kan ha återverkningar under lång tid och ibland är återställning inte 
möjligt. Det gäller exempelvis avsänkning av grundvatten i myrmark, vilket kan innebära 
syresättning av torvlager som därmed bryts ned. Även om påverkan begränsas till ut-
förandetiden kan detta vara tillräckligt lång tid för att vegetationsförhållanden ska ändras 
i sådan utsträckning att tidigare förekommande naturtyp inte återhämtar sig utan ersätts 
av en annan typ.

Under anläggningsskedet finns också en risk att spill och andra typer av utsläpp förorenar 
mark- och vattenområden. Samtidigt innebär anläggandet av en ny stor infrastruktur en 
möjlighet att sanera framförallt markområden som har förorenats av exempelvis tidigare 
verksamhet. I den mån järnvägen anläggs genom områden med förorenad mark förväntas 
dessa områden saneras inom den yta som järnvägsanläggningen påverkar. Därmed  
minskar risken för spridning av föroreningar till mark och vatten från dessa områden.
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8 Utredningsområdet

Sammanfattning kapitel 8:

Kapitel 8 beskriver bakgrunden till utredningsområdets avgränsning, de 
principer och förutsättningar som ligger till grund för utredningsområdets  
utbredning och för hur utredningsområdet delats upp i delsträckor och i 
delområden. Indelningen i delområden är inte på något sätt styrande för 
generering av korridorer i kommande planläggningsprocess.

8.1 Avgränsning av utredningsområde
I det förberedande skedet inför åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås, som 
resulterade i rapporten Översiktlig design och systemlösning31, gjordes en geografisk 
avgränsning för det område som skulle studeras, se kapitel 2. Det översiktliga utrednings-
områdets yttre gränser utgjordes av de bestämda fasta förutsättningarna för utredningen, 
såsom restider och Station Jönköping, samt att alla tänkbara systemlösningar skulle 
rymmas inom det översiktliga utredningsområdet. I avgränsningen togs ingen hänsyn 
till landskaps- eller miljöfrågor, utan avgränsningen tillgodosåg endast ändamålen med 
höghastighetsjärnvägen.

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har utredningsområdet successivt avgränsats ytterligare. 
Arbetet med avgränsningen har huvudsakligen inneburit att utredningsområdet blivit 
mindre. En första avgränsning gjordes efter Sverigeförhandlingens beslut om station i 
Tranås, vilket innebar en ny styrande förutsättning för åtgärdsvalsstudien. Efterföljande 
analyser under våren 2016 kring stadspassager i Jönköping och Tranås resulterade i yt-
terligare avgränsning för utredningsområdet då utredningen begränsades till att omfatta 
tre (Tranås) respektive fyra (Jönköping) stationsalternativ, se kapitel 16 respektive 17.  
Ytterligare avgränsningar av utredningsområdet har också baserats på de olika land-
skapsavsnittens känslighet för en ny storskalig infrastrukturanläggning. Genom att jäm-
föra känsligheten med områdenas kvaliteter ur ett järnvägssystem- och anläggningstek-
niskt perspektiv har områden med särskild känslighet och inga eller begränsade fördelar 
ur teknisk synvinkel avgränsats bort. Mellan Jönköping och Borås har den yttre gränsen 
för utredningsområdet utvidgats söderut på grund av anläggningstekniska fördelar, fram-
förallt på grund av en flackare topografi, vilket är fördel med hänsyn till tillgänglig restid. 
Utvidgning av området har även skett söderut i anslutning till passagen förbi sjöarna 
Yttre Åsunden, Torpasjön och Sämsjön för att skapa en flexibilitet för det fortsatta  
planeringsarbetet.  

8.2 Delsträckor och delområden
Eftersom utredningsområdet har en omfattande geografisk utbredning har området 
delats in i fem delsträckor: Linköping-Tranås, Tranås, Tranås-Jönköping, Jönköping och 
Jönköping-Borås, se Figur 39. Avgränsningen baseras inte på några specifika förutsätt-
ningar utan syftar till att underlätta beskrivningen av utredningsområdet. 

För att underlätta analyserna av effekter samt bedömning av måluppfyllelse för utred-
ningsområdet har respektive delsträcka indelats i delområden, som går längs sträckning-
en för järnvägen. Totalt utgörs utredningsområdet av 16 delområden, varav passage av 

31 Trafikverket (2015a)
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Linköping, Tranås och Jönköping utgörs av två 
delområden vardera med namn efter respektive 
ort. De övriga tio är benämnda i nummerord-
ningen 1–10. Söder om Jönköping har även ett 
kopplingsområde med tre delområden studerats. 

Avgränsningen för delområdena har utgått från 
miljörelaterade och anläggningstekniska förut-
sättningar som exempelvis topografi, landskaps-
karaktärer, tätorter och jorddjup. Avgränsningen 
av delområdenas yttre gränser utgörs av utred-
ningsområdets yttre gränser. Genom att dela upp 
utredningsområdet utifrån dessa perspektiv har 
skillnader inom det större området lättare kun-
nat identifieras och beskrivas. 

Avgränsningen av delområden utgår således inte från järnvägssystemtekniska aspekter 
utan har gjorts för att underlätta åtgärdsvalsstudiens analyser och redovisningen av dessa. 
Delområdena ska inte förväxlas med korridorer. Indelningen av utredningsområdet i del-
områden är inte heller på något sätt styrande för genereringen av korridorer i kommande 
planläggningsprocess. I denna efterföljande process kommer korridorer att identifieras 
och formas i utredning inför val av lokalisering. För motiveringar till avgränsningarna av 
delområdena se avsnitt under respektive delområde. 

För att kunna bedöma byggbarhet och upskatta kostnader har en profil med anläggnings-
typer tagits fram inom varje delområde, skapad med förutsättningen att passera och inne-
hålla flertalet av de för delområdet karaktäristiska kriterierna. 

Delområde - Geografisk indelning 
som går längs sträckningen för 
järnvägen med syfte att underlätta 
analyserna av effekter samt 
bedömning av måluppfyllelse för 
utredningsområdet. Indelningen i 
delområden är inte på något sätt 
styrande för generering av korridorer 
i kommande planläggningsprocess.

Delsträcka - Geografisk indelning 
mellan de olika stationsorterna, för 
att underlätta beskrivningen av 
utredningsområdet. 

Figur 39. Utbredning av avgränsat utredningsområde (december 2017) samt avgränsning av delsträckor och 
delområden.
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Vid byggnation av höghastighetsjärnväg eftersträvas en så jämn profil som möjligt. I 
arbetet med att ta fram anläggningstyper har det tagits hänsyn till krav på horisontalradie 
och vertikalkurvor, bergtäckning, ett antal uppsatta fasta gränser för övergång mellan tex 
bank/bro, skärning/tunnel samt parametrar för att hantera hydroflöden och undvika sty-
rande hinder. För att hålla bankroppen torr har ett profilläge högre än befintlig marknivå 
varit det normala utgångsläget. Anläggningstyperna har utifrån detta, tillsammans med 
strävan efter att hålla en så plan profil som möjligt, anpassats efter rådande topografi, 
geologi, markförhållanden samt utifrån övriga landskaps-, miljö- och gestaltningsper-
spektiv. 

Det innebär att redovisade anläggningstyper per delområde inte skall betraktas som 
representativt för en optimerad anläggning, utan som ett redskap för att sammanfatta vad 
en anläggning inom respektive delområde skulle innebära. Beroende på var i ett delom-
råde anläggningen placeras kan fördelningen av anläggningstyperna variera. 

8.3 Stationsalternativ 
Under arbetet med Översiktlig design och systemlösning studerades möjliga stations-
lägen i Ulricehamn, Jönköping och Tranås. För Tranås identifierades sammantaget fem, i 
Jönköping nio och i Ulricehamn fyra stycken stationsalternativ. Detta utgjorde ett av flera 
underlag för Sverigeförhandlingens beslut om att inleda förhandlingar med Tranås kom-
mun och Jönköpings kommun. Som en konsekvens av Sverigeförhandlingens beslut har 
fördjupade studier av Station Tranås och Station Jönköping samt de tillhörande stads- 
passagerna genomförts. Analys av stationsalternativ för Linköping samt Borås ingår i 
anslutande utredningsskeden. Till skillnad från de mer övergripande analyserna av del-
sträckor och delområden har stadspassageanalyserna varit mer detaljerade. 

I kapitel 16 och 17 görs en sammanfattande redovisning av stationsalternativen utifrån de 
stationsprinciper med passageområde som har studerats sammantaget för Jönköping  
respektive Tranås. Yttre gräns för det område som inkluderas i studierna av stadspas-
sagerna är satt där valet av stationsalternativ, vid tidpunkten för arbetet med stads-
passagerna, inte längre bedömdes vara styrande för järnvägens sträckning mellan 
stationsorterna. De olika stationsprinciperna analyseras tillsammans med tillhörande 
passageområde. Ett passageområde åskådliggör det område inom vilket höghastighets-
järnvägen, med beaktande av geometriska krav, kan komma till och från den stations-
princip som passageområdet gäller för. Passageområdets avgränsning skall betraktas som 
indikativ, där områdena skapats utifrån ett syfte att skapa jämförbarhet och för att kunna 
ansluta till övriga områden.

Passageområdena för Tranås respektive Jönköping omfattar ett betydligt större område 
än vad som omfattas av delsträckorna Tranås respektive Jönköping. Beskrivningen inne-
fattar även en redogörelse för den process som låg till grund för urval av de alternativ för 
vilka analyserna fördjupades. 
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9 Delsträcka Linköping

Sammanfattning kapitel 9:

I kapitel 9 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de två delområden 
som ingår i delsträcka Linköping. För varje delområde görs en översiktlig 
beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grundförhållandena 
samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs 
och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs utbyggnads- 
kostnader, miljöeffekter och restider.  

9.1 Avgränsade delområden 
Delsträckan har delats upp i två delområden, Linköping A (LpA) och Linköping B (LpB), 
se Figur 40. Delsträckans avgränsning i nordost utgörs av Södra stambanans passage av  
Bergsvägen och i sydväst av Malmslättsvägen (väg 34).

Avgränsningen för delområden har utgått från följande:

Delområde LpA:
• Omfattar det öppna, flacka odlingslandskapet norr om Södra stambanan.

• Inkluderar möjlig passage utmed Södra stambanan och väg E4.

Figur 40. Avgränsning av delsträcka Linköping.
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Delområde LpB:
• Omfattar områden med bland annat flerbostadsbebyggelse söder om  

Södra stambanan.

• Inkluderar möjlig passage utmed Södra stambanan.

• Övergår i söder till delområde 2 och 3, vilket innebär passage i närheten av Malmens 
flygfält.

9.2 Delområde LpA

Figur 41. Geografisk avgränsning av delområde LpA.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde LpA utgörs av området norr om Södra stambanan, begränsat i väst/sydväst av 
Malmslättsvägen (väg 34). Eftersom höghastighetsspåren vid station Linköping planeras 
att ligga norr om spåren för befintlig stambana innebär det att höghastighetsspåren inte 
behöver passera befintlig järnväg inom delområde LpA.  

Delområdet domineras främst av sandig morän, men även glacial lera förekommer i 
större utsträckning. Postglacial sand återfinns centralt i delområdet. Jorddjupen är 
mestadels mellan 5–10 meter och 10–20 meter. Ställvis återfinns grundare jorddjup samt 
berg i dagen.  

Genom att följa befintlig stambana, i den mån det är möjligt genom stadskärnan, kan på-
verkan på befintlig omgivning begränsas. Delområdet är generellt flackt och anläggnings-
typerna bedöms variera mellan bank och skärning. Passagen av väg 34 behöver passeras 
planskilt och kan göras på bro. 

Eftersom delområdet är relativt homogent i topografin ändras inte fördelningen av an-
läggningstyper markant beroende på var i delområdet som anläggningen förläggs.



9797

Det bedöms finnas goda möjligheter att 
upprätta tillfälliga arbetsområden och 
andra ytor som behövs under byggnationen 
utanför tätorten.  

I delområde LpA bedöms underlaget till 
stor del bestå av lös mark, vilken är svårare 
att återanvända i anläggningen. Det kan 
därför komma att uppstå ett behov av att 
tillföra massor. 

Miljöeffekter
Landskap
En storskalig infrastrukturanläggning som 
en ny järnväg medför stor visuell påverkan 
på det öppna jordbrukslandskapet i delom-
rådet. Järnvägen kan också indirekt medföra 
strukturomvandling genom att järnvägen 
skapar en barriär vilken försvårar brukandet 
av den odlade marken. Det påverkar såväl 
områdets ekologiska funktioner som förståelsen för landskapets historia och den visuella 
upplevelsen av området. I delområdet finns Tift gravfält som bland annat är av riks- 
intresse för kulturmiljövården. En järnväg som passerar intill påverkar gravfältets  
monumentala karaktär och riskerar att både försämra upplevelsen och de visuella  
sambanden mellan gravfältet och omgivande miljöer som till exempel Tift by. 

För miljöaspekterna landskapets form samt upplevelse och kulturmiljö kan de negativa 
effekterna av en järnväg som passerar genom delområdet minskas om den lokalise-
ras till de södra delarna. Här finns dock de högsta naturvärdena. Blanda annat Natura 
2000-området Kärna mosse. Naturvärdena i det skyddade området är även känsligt för 
indirekta störningar som försvårade spridningssamband för arter knutna till exempelvis 
ädellövträd. Vid en lokaliering utmed stambanan finns också risk för intrång i de kultur-
historiskt intressanta miljön i det gamla stationssamhället i Malmslätt.

Hälsa och säkerhet
Det ligger tätbebyggda områden både norr och söder om delområdet närmast Linköping. 
Många människor kan därför komma att störas av till exmpel luftburet buller från passe-
rande tåg på en ny järnväg. Tågen antas dock passera i relativt låg hastighet (<200 km/h) 
och därmed bedöms det finnas goda möjligheter att avskärma buller med konventionella 
metoder. Det bedöms också finnas goda möjligheter att i de östra delarna lokalisera en 
ny järnväg med passager som innebär bibehållen eller förbättrad framkomlighet för alla 
trafikslag, inlusive gång- och cykeltrafik. I de västra delarna kan istället en järnväg ändra 
områdets karaktär från öppet jordbrukslandskap till ett som präglas av stora infra- 
strukturstråk. Det kan minska områdets attraktivitet och rekreationsvärdet för exempel-
vis boende i Skäggetorp samt skapa ytterligare fysiska barriärer.

I delområdet finns både flera leder för farligt gods och skyddsobjekt som Berggårdens  
vattenverk. Risken för olyckor bedöms som möjlig att hantera.

Resurser tillgängliga för människan
I väster domineras området av bördig jordbruksmark som brukas aktivt. En ny järnväg 
tar jordbruksmark i anspråk och kan även försvåra brukandet om inte passager för jord-
bruksmaskiner och djur tillgodoses. Det tätortsnära läget innebär begränsade möjlighet 
att resursutnyttja massor för exempelvis bullerskydd.

Figur 42. Bedömd fördelning av anläggningstyper för 
delområde LpA, där pålad anläggning bedöms vara mest 
kostnadsdrivande.
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Klimat
Topografi i delområdet är gynnsam och tillåter användandet av mindre klimatintensiva 
anläggningstyper. Samtidigt finns här stora jorddjup med lösa jordar som kan innebära 
behov av omfattande grundförstärkning. Om Södra stambanan behöver passeras flera 
gånger kan klimatintensiva anläggningstyper som bro vara aktuellt. Det samma gäller för 
passage av annan infrastruktur.

9.3 Delområde LpB

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde LpB utgörs främst av området söder om södra stambanan, begränsat i söder/
sydväst av Malmslättsvägen (väg 34). I studien har ansatts som styrande förutsättning att 
spåren ansluts på norra sidan om Södra Stambanan i höjd med Bergsvägen innebär det 
att höghastighetsjärnvägen behöver passera stambanan i delområde LpB.  

Delområdet börjar flackt vid Bergsvägen i norr. Bostadsområdet Barhäll, mellan Skäg-
getorp och Gottfridsberg, ligger relativt flackt, men söder om Barhäll stiger topografin. 
Stadsdelen Ryd, på cirka +65 m.ö.h., är högre belägen än Barhäll, vilket innebär att det 
bedöms vara möjligt att passera under Ryd i bergtunnel. 

Delområdet domineras främst av glacial lera och sandig morän. Isälvssediment och post-
glacial finsand förekommer även i större utsträckning. Jorddjupen är mestadels  
5–10 meter, men berg i dagen återfinns ställvis. I smala stråk finns även jorddjup på 
10–20 meter. 

Figur 43. Geografisk avgränsning av delområde LpB.
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Järnvägen antas utgå från marknivå vid Bergsvägen, vilket innebär att Södra stambanan 
måste passeras planskilt. Om denna passage sker i bergtunnel kan även bostadsområdet 
Ryd passeras i bergtunnel. Det kan även vara möjligt att klara passage av stambanan på 
bro och därefter passera Ryd i marknivå. 

Även Malmslättsvägen (väg 34) i västra änden av delområdet behöver passeras planskilt. 
Om järnvägen innan dess är förlagd i bergtunnel kommer även denna passage kunna 
ske i bergtunnel. Vid fortsättning söder om delområdesgränsen skulle järnvägen troligen 
passera genom eller i direkt anslutning till området för flygfältet Malmen, vilket antas 
förutsätta passage i bergtunnel. Detta innebär att det blir svårt att klara av en passage av 
väg 34 på bro, med tanke på tillåtna lutningar för höghastighetsjärnvägen.   

En passage genom den norra delen av delområdet innebär att bostadsområdet Ryd kan 
undvikas. Södra stambanan bedöms kunna passeras i bergtunnel. Med maximal tillåten 
lutning på banan kan bergtunnelpåslag göras innan passage av stambanan. Detta inne-
bär att befintlig järnväg sannolikt inte behöver stängas av under byggnationen.  Därefter 
bedöms det vara möjligt att passera resten av delområdet i bergtunnel.

En passage genom delområdets mer centrala eller södra delar begränsas något av var 
passage av södra stambanan kan ske. Ju längre åt nordöst som denna passage ska göras 
desto mer fysisk påverkan kan det få på befintlig bebyggelse. Dessutom måste järnvägen 
hinna sänkas alternativt höjas tillräckligt mycket innan passage av stambanan är möjlig. 
Detta kan eventuellt innebära, om en tidig passage av stambanan skall vara möjlig, att en 
sträckning genom delområde LpB inte kan påbörjas i marknivå vid anslutning till stam-
banan vid Bergsvägen. 

En passage centralt i delområde LpB innebär att bostadsområdet Ryd måste passeras. 
Om passage av stambanan görs i bergtunnel, vilken sedan kan fortsätta under Ryd i så fall, 
kan fysisk påverkan på bebyggelsen begränsas.

En passage i södra delen av delområdet innebär delvis passage av bostadsområdet Ryd, 
vilken sannolikt kan ske i bergtunnel. 

Det bedöms finnas goda möjligheter 
att upprätta tillfälliga arbetsområden 
och andra ytor som behövs under 
byggnationen utanför tätorten. 

Vid anläggandet av höghastighetsjärn-
vägen kan det uppstå en stor mängd 
massor till följd av bland annat 
schaktning och sprängning. I delom-
råde LpB bedöms omkring hälften av 
underlaget bestå av lös mark, vilken 
är svårare att återanvända i anlägg-
ningen. Om majoriteten av delom-
rådet passeras i tunnel (berg- och 
betongtunnel), kommer tillgången av 
massor sannolikt överstiga behovet på 
delsträckan. Figur 44. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delom-

råde LpB, där tunnel bedöms vara mest  
kostnadsdrivande.
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Miljöeffekter
Miljöbedömningen för delområde Linköping B bygger på antagande att järnvägen går i 
bergtunnel från Ryd och vidare mot sydväst under Malmen. Om delområdet istället  
passeras helt eller delvis med annan anläggningstyp blir bedömningarna annorlunda. 
Sådan passage skulle innebära stora negativ effekter för fleratalet miljöaspekter.

Landskap
I de delar av delområdet där järnvägen kan passera genom tunnel uppstår i huvudsak 
inga effekter för de landskapsanknutna miljöaspekterna. I den norra delen av delområdet 
finns dock risk för att Kärna mosse, som ligger norr om stambanan, indirekt kan påverkas 
av en tunnel genom ändrade grundvattenförhållanden. Det skyddade områdets våtmarks-
miljöer är mycket känslig för sådan påverkan, men risken kan helt undvikas genom att 
lokalisera järnvägen söderut.

I den östra delen där järnvägen antas gå i markplan och vid förmodat tunnelpåslag finns 
risk för till exempel kopplingen mellan omgivande bostadsområden och Rydskogen kan 
påverkas negativt.

Hälsa och säkerhet 
Passagen i tunnel innebär att luftburet buller är ett begränsat problem trots att del- 
området är tätbefolkat. Däremot kan boende i fastigheter ovanpå tunneln påverkas av 
stomburet buller.

Passage i tunnel innebär vidare att tillgängligheten mellan till exempel bostadsområden 
och närrekreationsområden kan bibehållas. Vid tunnelmynningen kan dock fysiska  
barriärer uppstå. Tunnel innebär också begränsad konflikt med till exempel leder för 
farligt gods.

Resurser tillgängliga för människan
Delområdet tangerar i söder ett grundvattenmagasin med god tillgång på vatten och 
norrut ligger Natura 2000-området Kärna mosse med grundvattenberoende ekosystem. 
Anläggningstypen tunnel kan på olika sätt påverka både nivåer och kvalitet på grund-
vattnet. Påverkan på Kärna mosse kan undvikas genom att järnvägen lokaliseras längre 
söderut. Grundvattenmagasinet bedöms också möjligt att skydda med särskilda insatser. 
Tunnel innebär vidare att de massor som uppstår endast i begränsad utsträckning kan 
resursutnyttjas inom delområdet. Bergmassor utgör dock en värdefull resurs och bedöms 
kunna nyttjas för järnvägsanläggning med mera i andra delar. Varken jord- eller skogs-
bruk bedöms beröras inom delområdet.

Klimat
Betongklädda tunnlar med anslutande tråg med mera äri hög grad klimatpåverkande. 
Långa tunnlar genererar också behov av räddnings- och servicetunnlar, vilket får  
kumulativa effekter på klimatpåverkan. Vid passage i tunnel minskar dock behovet av att 
avverka träd vilket är positivt ur klimatsynpunkt.
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9.4 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för 
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts 
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor 
i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning pas-
sage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen 
ska ses som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för 
miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som 
redovisar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för  
respektive delområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 

Figur 45. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.

Delområde LpA
Passage genom delområdet bedöms motverka 
eller riskera att motverka måluppfyllelse för 
miljöaspekterna kulturmiljö och landskapets 
form samt upplevelse. Det beror bland annat 
på visuell påverkan samt risk för utradering av 
exempevis viktiga bebyggelsemiljöer. Ur kultur-
miljöperspektiv innebär den visuella påverkan 
att riksintresset Tift gravfält kan ta skada även 
om intrång undviks i det skyddade området. För 
naturmiljö bedöms det genom lokalisering till 
de norra delarna finnas möjlighet att begränsa 
effekterna av en ny järnväg. I de södra delarna 
finns Natura 2000-området Kärna mosse som 
är mycket känsligt för både fysiska intrång och 
indirekta effekter i form av till exempel fysiska 
barriärer. För miljöaspekterna som hör till 
hälsa och säkerhet bedöms det också finnas 
en möjlighet att genom särskilda åtgärder, till 
exempel bullerskyddsåtgärder och åtgärder som 
tillgodoser passage för gång- och cykeltrafik, nå 
uppsatta mål. Bedömningen för miljöaspekten 
areella näringar bygger på intrång i värdefull 
jordbruksmark. Få konflikter med vattenresur-
sen innebär att passage genom delområdet be-
döms kunna bidra till måluppfyllelse för denna 
aspekt. Passage genom delområde A bedöms 
i högre grad än delområde B kunna bidra till 
måluppfyllelse ur klimatperspektiv. Det beror 
på områdets gynnsamma topografi.

Figur 46. Delområde LpA
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Delområde LpB
Bedömningarna av hur passage genom del-
området bidrar till måluppfyllelse för de olika 
projektmålen kopplade till miljöaspekterna 
beror i hög utsträckning på att järnvägen 
antas passera i tunnel genom en stor del av 
området. Det innebär till exempel begrän-
sade intrång i natur- och kulturmiljöer. Det 
innebär också begränsad störning i form av 
luftburet buller och möjlighet att bibehålla 
tillgänglighet mellan bostadsområden och 
närrekrationsområden. Däremot kan boende 
ovanpå en tunnel störas av stomljud och i de 
östra delarna förväntas järnvägen passera 
bostadsområden i markplan med samma 
effekter för människors hälsa som för delom-
råde A. För miljöaspekten ändliga resurser 
och masshantering bedöms dock passage 
genom delområdet riskera att motverka 
måluppfyllelse. Det beror på att massor som 
uppstår vid anläggande av tunnel inte bedöms 
kunna resursutnyttjas inom delområdet. För 
bergmassor bedöms det dock finnas god möj-
ligheter till resursutnyttjande i andra delar 
för järnvägsanläggningen med mera. Även 
ur klimatperspektiv bedöms passage genom 
delområdet riskera att motverka projektmålet. 
Tunnel är en klimatintensiv anläggningstyp 
och det kan även bli aktuellt med betongtråg 
vid tunnelmynning och parallell räddnings- 
och servicetunnel som ytterligare ökar klimat-
påverkan.

Figur 47. Delområde LpB

9.5 Kostnadsjämförelse för delsträcka Linköping
Inom delområde LpA bedöms majoriteten av anläggningen behöva grundförstärkas med 
pålar och grundförstärkningen får stor vikt i kostnadsbedömningen.  Inom det södra 
delområdet, LpB, genom vilket det bedöms vara möjligt att passera i bergtunnel, blir just 
anläggningstypen tunnel (berg och betong) de mest kostnadsdrivande. Skillnaderna i 
analäggningstyper mellan de båda delområdena innebär att kostnaden per meter järnväg 
för att passera genom det södra delområdet (LpB) bedöms bli 60-80% högre än vid pas-
sage genom det norra av delområdena (LpA). 

Trots kortare sträckning genom delområde LpB, bedöms därför kostnaden för järnvägs-
anläggningen bli betydligt högre vid en passage i tunnel genom delområde LpB, än vid 
passage på grundförstärkt bank eller skärning genom delområde LpA. Om anläggningen 
istället förläggs i marknivå genom LpB, skulle kostnaden för järnvägsanläggningen bli 
lägre, men den fysiska påverkan på bebyggelsen större.  
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Figur 48. Bilden visar maxhastighet i infarten mot Linköping. Järnvägens radier kan bli mindre närmare 
Linköping, som en följd av den antagna hastighetsnedsättningen till 160 km/h i Linköping och tågens accelera-
tion/retardation i anslutning till denna. Hastigheterna och radierna begränsar inte accelerationen.

9.6 Restidsjämförelse för delsträcka Linköping
Restiden i delområdet påverkas främst av längden på sträckningen. Lutningen genom del-
området påverkar i mindre utsträckning. 

Vid delsträckans östra ändpunkt, vid Bergsvägen i Linköping, är det antaget att tågen 
maximalt får köras i 160 km/h, eftersom linjesträckning och kurvor genom Linköping 
förväntas medföra en sådan begränsning. Väster om Bergsvägen kommer tågens  
hastighet öka succesivt, accelererande västerut eller retarderande i riktning österut. 
Geometrin väster om Bergsvägen kan därför gradvis anpassas i takt med tågets möjliga 
hastighetsökning upp till 320 km/h på ett sådant sätt att accelerationen inte begränsas av 
geometrierna. Om hastigheten öster om Bergsvägen blir större än 160 km/h för  
Ostlänken bör geometrin väster om Bergsvägen anpassas i möjligaste mån.

En sträckning via delområde LpA innebär en något längre väg i riktning mot Tranås, än 
vad LpB ger. Den längre sträckningen medför därmed en förlängd gångtid för tågen. 
Eftersom sträckningen inom LpB är kortare än inom LpA, kommer tåget hålla en lägre 
hastighet när det kommer in i nästkommande delområde än från LpA, då de hunnit  
accelerera en längre sträcka. Gångtidsskillnaden mellan dem baseras därför på tågen efter 
de kommit upp i toppfart snarare än restidsskillnaden inom respektive delområde. Detta 
under förutsättning att tågens hastighet inte begränsas av infrastrukturen utöver den  
accelerations- och bromskurva de får in mot Linköping. 
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Delområde LpA är bedömt att få en ca 3 km längre sträckning ner till Tranås jämfört med 
LpB, beräknat via delområde 2 för sträckan Linköping-Tranås, se Figur 488. Delområde 2 
är den genaste sträckningen Linköping–Tranås.

En infart mot Linköping via delområde LpB är mer trolig att dras via tunnel in mot  
Bergsvägen än om järnvägen passerar genom delområde LpA. Detta skulle medföra att 
banan skulle byggas med en lutning in mot hastighetsbegränsningen 160 km/h efter 
Bergsvägen. För tåg i riktning västerut skulle det ge en nedförsbacke som gör att tåget 
accelererar snabbare vilket minskar restiden. I motsatt riktning hjälper uppförsbacken till 
att bromsa upp energin i tåget in mot hastighetsnedsättningen. 
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10 Delsträcka Linköping-Tranås

Sammanfattning kapitel 10:

I kapitel 10 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de tre delområden 
som ingår i delsträckan Linköping–Tranås. För varje delområde görs en  
översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grund- 
förhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighets-
järnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs 
utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.

10.1 Avgränsade delområden 
Delsträckan har delats upp i tre delområden, se Figur 49, som sträcker sig hela vägen från 
avgränsningen mot Linköping till avgränsningen mot delsträckan för Tranås. Avgräns-
ningen mot Linköping har utgått från en nordvästlig eller delvis västlig passage ut från ett 
kommande stationsläge i staden. Avgränsningen mot delsträcka Tranås har gjorts så att 
passage över Sommen ryms i delområdena för denna delsträcka. Delområdena är  
separerade vid gränsen mot Linköping men överlappar varandra i övergången till del-
sträcka Tranås.

Figur 49. Avgränsning av delsträcka Linköping-Tranås.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:

Delområde 1
• Innehåller huvuddelen av tätorterna sydväst om Linköping.

• Innehåller de stora infrastrukturstråken för E4 och Södra stambanan.

• Innehåller Svartåns dalgång i den del där den går parallellt med utredningsområdets 
sträckning från Linköping mot Tranås.

• Innehåller områdena med de bedömt största jorddjupen inom delsträckan.

Delområde 2
• Innehåller Åsbodalen (som går tvärs över delområdet).

• Innehåller största delen av områden med lösa jordar inom delsträckan.

Delområde 3
• Innehåller områdena med största lokala höjdskillnader inom delsträckan.

• Innehåller områdena med störst andel skog inom delsträckan.
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Figur 50. Geografisk avgränsning av delområde 1.

10.2 Delområde 1 

Tekniska förutsättningar för byggnation
Området Linköping–Mantorp utgörs av ett flackt slättlandskap med små variationer i 
topografin. Delområde 1 följer i stort parallellt med Svartåns dalgång, vilket resulterar 
i relativt flack topografi. Där dalgången inte följs, på grund av att Svartån meandrar, är 
topografin mer varierad med höjdskillnader på cirka 40–60 meter mellan bergstoppar 
och dalgångar.

I slättlandskapet förekommer mindre områden med ytligt berg, främst Smålandsgraniter 
och Smålandsporfyrer. Blottat berg utgör mindre än 10 % av ytan. Inom största delen av 
den mer kuperade terrängen ligger bergytan, enligt jorddjupsmodellen, inom cirka  
5 meter från markytan och berg i dagen är vanligt förekommande. Svaghetszoner i berg 
förväntas generellt vara nord-sydliga, men ställvis nordväst-sydöstliga. Delområde 1 har 
mest berg i dagen i slättlandskapet jämfört med övriga delområden inom delsträckan.

I delområdets östra del domineras jorden av lera och silt, med mindre inslag av isälvs-
sediment, lerig morän och sand. Jorden i den västra halvan av delområdet domineras 
av morän och isälvssediment med inslag av lera, silt och torv. Jorddjupen som anges i 
jorddjupsmodellen variera mellan cirka 5 och 20 meter längs nästan hela sträckan och är 
generellt störst längs Svartåns dalgång. Kring Mantorp och Linköping förekommer större 
jorddjup, cirka 20–50 meter.

Den östra delen av delområdet har homogen, flack topografi, vilket innebär att järn- 
vägen kan komma att anläggas främst som bank och skärning. Närmare Tranås förekom-
mer större skillnader i topografin, vilket innebär att olika anläggningstyper kan behövas, 
såsom bergtunnel, bro, skärning och bank. Vid varierande anläggningstyper krävs i vissa 
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fall övergångskonstruktioner. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel 
behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden. Mängden betongtråg/ 
betongtunnel bedöms bli liknande i delområde 1 och 3, men det dubbla mot en anlägg-
ning i delområde 2. Broarna i delområdet kan variera i höjd mellan cirka 10 och 30 meter, 

för att kunna passera exempelvis dal-
gångar och ändå hålla en plan profil. 
För anslutning till Tranås bedöms 
sjön Sommen behöva passeras på bro.

Även om landsbygden mellan tätor-
terna är relativt tätbefolkad bedöms 
det finnas goda möjligheter att 
upprätta tillfälliga etableringsytor för 
produktion utanför tätort. 

Vid anläggandet av höghastighets-
järnvägen kan det uppstå stora mäng-
der massor till följd av bland annat 
schaktning och sprängning. I delom-
råde 1 bedöms en mycket stor del av 
underlaget bestå av lös mark, vilken 
är svårare att återanvända i anlägg-
ningen, varför det sannolikt kommer 
att finnas ett behov av massor. 

Miljöeffekter
Landskap
Det öppna landskapet närmast Linköping, Svartåns dalgång och Sommen med om- 
givande stränder är alla känsliga för visuella barriärer. En järnvägsansläggning blir i 
dessa delar synlig från långt håll. Förutom att direkt bryta ekologiska och kulturhistoriska 
samband kan järnvägens barriärverkan innebära ett försvårat brukande av jordbruks-
mark. En igenväxning förändrar vyerna och försämrar förutsättningarna för arter kopp-
lade till de öppna markerna. 

En järnväg längs med Svartådalen riskerar förutom att påverka dalgången visuellt, även 
skära av dalgångens jordbruksmarker från kantzonernas bebyggelse och fornlämnings- 
rika ängs- och hagmarker. Delområdet möjliggör få lokaliseringar utanför Svartåns 
dalgång. Det innebär att möjligheterna att undvika negativa effekter för såväl kulturhis-
toriska, ekologiska och visuella kvaliteter därför är små. Samtidigt har ett nytt infrastruk-
turstråk potential att förstärka sambanden för ängs- och hagmarksanknutna arter genom 
att koppla samman dess befintliga områden. Detta gäller framförallt i de södra skogsdo-
minerade delarna av delområdet. I slättlandskapet, liksom i Svartåns dalgång, finns också 
möjlighet till positiva resenärsupplevelser med långa utblickar och vida vyer över kultur-
landskap.

Hälsa och säkerhet
Delområdet är tätbefolkat med flera tätorter. Den norra delen är flack och här kan luft-
buret buller spridas lång väg om inte särskilda åtgärder vidtas. Här bor också flest männ-
iskor. Stora jorddjup och mjuka jordar i kombination med tätbefolkade område innebär 
att många människor skulle kunna störas av eventuella vibrationer från passerande tåg i 
höga hastigheter. Den höga befolkningstätheten i kombination med flera leder trafikerade 
med farligt gods, innebär att det finns en förhöjd olycksrisk för en ny stor infrastruktur 
inom området.

Figur 51. Bedömd fördelning av anläggningstyper för  
delområde 1, där pålad anläggning bedöms vara mest  
kostnadsdrivande.
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Att delområdet är snävt i kombination med att det är tätbefolkat kan även innebära en 
stor risk för fysiska och visuella barriärer som separerar eller sönderdelar områden som 
idag har en gemensam tillhörighet och identitet. Inom delområdet ryms också viktiga 
tätortsnära friluftsområden. En höghastighetsjärnväg innebär stor risk för försämrad till-
gänglighet till, och uppstyckning av dessa friluftsområden. Detta särskilt längs Svartåns 
dalgång och i passagen över Sommen.

Resurser tillgängliga för människan
Inom delområdet finns få allmänna vattentäkter och därför kan framförallt enskilda 
brunnar påverkas. Eftersom landsbygden söder om Linköping är tätbefolkad kan det trots 
allt innebära att vattenförsörjningen för många människor påverkas negativt. Sommen 
har pekats ut som en viktig potentiell resurs för vattenförsörjningen i både Östergötlands 
och Jönköpings län. Vid anläggandet av järnvägen finns en risk att föroreningar sprids till 
vatten. Det bedöms finnas goda möjligheter att vidta skyddsåtgärder som förhindrar att 
förorenat vatten når andra vattendrag under byggskedet. 

Eftersom stora delar av delområdet upptas av mycket produktiv jordbruksmark kom-
mer sådan mark att tas i anspråk. Järnvägen kan också skapa en barriär som försvårar 
brukandet av dessa. I delområdet finns även en relativt stor mängd små skogsfastigheter 
vars brukande av skogen därmed bedöms som känsligt för den fragmentering och barriär 
som järnvägen kan medföra. I Svartåns dalgång bedöms landskapet vara känsligt för att 
resursutnyttja massor för exempelvis bullervallar.

Klimat
Inom delområde 1 är det de södra delarna som bidrar främst till anläggningens potentiel-
la klimatpåverkan. Här ställer terrängen krav på anläggningstyper såsom bro, tunnel och 
djupa skärningar, vilka är klimatintensiva. I stora delar av området finns även lösa jordar 
vilket kan ställa krav på grundförstärkning i form av exempelvis cement-/betongpålar.
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10.3 Delområde 2 

Tekniska förutsättningar för byggnation
Området kring Linköping utgörs av slättlandskap med små variationer i topografi. Även 
resten av delområdet är relativt svagt kuperat och de lokala höjdskillnaderna överstiger 
sällan 20 meter.  Av de tre delområdena mellan Linköping och Tranås har delområde 2 
den flackaste topografin och det mest homogena landskapet.

I slättlandskapet kring Linköping förekommer mindre områden med ytligt berg. I övriga 
delområdet ligger bergytan, enligt jorddjupsmodellen, inom cirka 5 meter från markytan 
och berg i dagen, främst Smålandsgranit och Smålandsporfyr, är vanligt förekommande. 
Potentiella svaghetszoner i berget går företrädesvis i nordnordväst–sydsydöstlig riktning. 

Jorden i delområdets västra del, från Tranås till Sya, domineras av morän med inslag av 
isälvssediment samt torvområden och mindre områden med lera. Sträckan Sya till Lin-
köping domineras däremot av lera medan isälvssediment och moränmark förekommer 
i begränsad utsträckning. Längs Åsbodalens dalgång, samt väster om Hargsjön bedöms, 
enligt jorddjupsmodellen, jorddjup upp till cirka 20 meter förekomma. Närmare Linkö-
ping kan jorddjup uppemot cirka 50 meter finnas.

Delområdet har en homogen och relativt flack topografi, vilket innebär att få växlingar 
mellan olika anläggningstyper bedöms behövas, och största andelen av järnvägen kan 
komma att anläggas på bank och i skärning. I delområdets ände mot Tranås bedöms 
något fler anläggningstyper kunna behövas, såsom bro och enstaka bergtunnlar. Broarna i 
delområdet kan variera i höjd mellan cirka 10 och 30 meter, för att kunna passera exem-
pelvis dalgångar och samtidigt hålla en plan profil. För anslutning till Tranås bedöms sjön 
Sommen passeras på bro. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel  

Figur 52. Geografisk avgränsning av delområde 2.
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behövas för att hantera bland annat 
stora grundvattenflöden. Mängden 
betontråg/betongtunnel bedöms bli 
hälften så stor som för övriga del- 
områden på delsträckan. 

I delområdets norra del finns ett flygfält 
som kan behöva korsas alternativt und-
vikas. Området är relativt glesbebyggt 
och det bör vara lätt att upprätta tillfäl-
liga arbetsområden och andra ytor som 
behövs under byggnationen.

Vid anläggandet av höghastighetsjärn-
vägen kan det uppstå stora mängder 
massor till följd av bland annat schakt-
ning och sprängning. I delområde 2  
bedöms en mycket stor del av underla-
get bestå av lös mark, vilken är svårare 
att återanvända i anläggningen, varför 
det sannolikt kommer att finnas ett 
behov av massor. 

Miljöeffekter
Landskap
I mosaiklandskapet som utgör den sydvästra halvan av delområdet kommer en järnväg 
påverka landskapet då den skär genom terrängen och skapar en ny struktur av landskapet. 
Lokalt kan den visuella påverkan bli stor, men anläggningen kan möjligen anpassas till 
landskapet genom att utnyttja naturliga nivåskillnader. 

Många av slättens och övergångsbygdens karaktärsskapande herrgårdar ryms inom norra 
delen av delområdet. Här är landskapet känsligt för konkurrerande storskaliga strukturer. 
Från Linköping och vidare till och med Åsbodalen finns också väl fungerande habitatnät-
verk för arter knutna till äldre ädellövträd (främst ek) och hagmarker. Närmare Tranås 
dominerar barrskog och här finns därför goda spridningssamband för skogsfågel och 
annat vilt samt rik förekomst av skogsbrukslämningar. Även om de mest värdefulla om-
rådena och betydelsefulla spridningstråken kan undvikas kommer det vara svårt att inte 
korsa spridningsvägar för framförallt ädellövskogs- och hagmarksarter inom delområdet. 
Järnvägen kan även medföra barriäreffekter för de brukare som sköter de värdefulla hag-
markerna. Försvårat brukande kan leda till igenväxning. Största delen av delområdet är 
idag relativt opåverkat av buller och en ny järnväg genom området kan störa exempelvis 
fågellivet i dessa tysta områden.

Hälsa och säkerhet
Vid utgången från Linköping och i den öppna slättbygden kan ett relativt stort antal 
människor komma att störas av framförallt buller från en höghastighetsjärnväg. De 
mer tätbebyggda dalgångarna går huvudsakligen tvärs sträckningen från Linköping mot 
Tranås och här beror bullerstörningen framförallt på var en ny järnväg passerar. I de 
norra delarna av delområdet finns också en viss förhöjd risk för att tåg som trafikerar 
höghastighetsjärnvägen kan ge upphov till vibrationer i sådan omfattning att det påverkar 
närboende. 

Även om det finns få tätorter inom delområdet kan barriäreffekter uppstå mellan bo- 
städer och målpunkter för samhällsservice, framförallt i de norra delarna närmast  

Figur 53. Bedömd fördelning av anläggningstyper för 
delområde 2, där pålad anläggning bedöms vara mest 
kostnadsdrivande.
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Linköping. I delområdet finns flera områden som är av betydelse för rekreation och 
friluftsliv. I Svartåns dalgång finns viktiga närrekreationsområden och i söder finns 
sammanhängande tysta områden. Här kommer även sjön Sommen passeras, som är av 
riksintresse för friluftsliv. I alla dessa områden kan de rekreativa kvaliteterna försämras 
av en järnvägsanläggning.

Malmens flygfält ligger inom delområdet, vid anslutningen till Linköping. Kombinationen 
av två stora infrastrukturanläggningar innebär en förhöjd olycksrisk. Både för människor 
som reser med höghastighetsjärnvägen och för människor som vistas i anläggningarnas 
närhet.

Resurser tillgängliga för människan
Liksom i delområde 1 bedöms främst enskild vattenförsörjning påverkas inom del- 
området. Eftersom delområdena sammanfaller vid passagen in mot Tranås passerar även 
en järnväg inom delområde 2 på bro över sjön Sommen. Tekniska skyddsåtgärder be-
döms som möjliga för att motverka att sjöns vattenkvalitet påverkas negativt vid exem-
pelvis brobyggnation. I de norra delarna kommer jordbruksmark tas i anspråk. Om inte 
sär-skilda åtgärder vidtas för att underlätta passage av järnvägen, finns en betydande risk 
för att järnvägen skapar barriärer som gör brukandet mindre lönsamt.

Det bedöms finnas möjligheter att resursutnyttja uppkomna massor både för konstrukt-
ionsändamål och skyddsåtgärder (till exempel bullervallar), samt för mervärdesskapande 
åtgärder såsom att till exempel skapa naturmiljöer som det råder brist på.

Klimat
Den relativt flacka topografin i delområde 2 tillåter att klimatintensiva anläggningstyper 
i stor grad kan undvikas, såsom bro, betongtråg och tunnel. I de södra delarna, närmare 
Tranås, bli topografin mer varierad och broar krävs för att bland annat passera Sommen. 
I de norra delarna finns områden med lösa jordar, vilket kan kräva särskilda grundför-
stärkningsåtgärder.
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10.4 Delområde 3 

Tekniska förutsättningar för byggnation
Endast en liten del av delområde 3 utgörs av det flacka slättlandskapet närmast  
Linköping. Söderut mot Nykil blir terrängen mer kuperad och söder om Nykil ökar 
variationerna i topografin. Där varierar de lokala höjdskillnaderna vanligen mellan cirka 
10 och 40 meter. Närmast Tranås utgörs delområdet av kraftigt kuperad terräng och de 
lokala höjdskillnaderna är uppemot 70 meter. Av de tre delområdena mellan Linköping 
och Tranås uppvisar detta delområde störst variation i topografin.

I det flacka slättlandskapet närmast Linköping förekommer endast mindre områden med 
ytligt berg, främst Smålandsgranit och Smålandsporfyr. I den mer kuperade  
terrängen söderut ligger bergytan, enligt jorddjupsmodellen, vanligen inom cirka 5 meter 
från markytan och berg i dagen är vanligt förekommande. Potentiella svaghetszoner går 
företrädesvis i nordnordväst–sydsydöstlig riktning, samt enstaka större svaghetszoner i 
nordväst–sydöstlig riktning och enstaka mindre i nord-sydlig riktning. 

Området väster om Nykil domineras av morän, men långsträckta områden med isälvs-
sediment förekommer. Torv förekommer ställvis i begränsad omfattning. Närmast Nykil 
förekommer lerområden, och lera samt morän dominerar marken i den östra delen av 
delområdet med begränsade inslag av torv. I ett stråk mellan Malexander och Sjön Öjaren 
bedöms jorddjup på cirka 20–50 meter förekomma, och i ett område söder om Bjärsen, 
norr om Ulrika, förekommer jorddjup på cirka 5–20 meter. I övrigt bedöms det vara 
ringa jorddjup i delområdet. 

Figur 54. Geografisk avgränsning av delområde 3.
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I den norra halvan av delområdet där topografin är relativt flack och kuperingen succesivt 
ökar bedöms järnvägen kunna komma att anläggas med främst bank och skärning, med 
få övergångar till andra anläggningstyper. I den södra halvan av delområdet, där terräng-
en är mer kuperad, bedöms anläggningstyperna behöva variera mer och fler övergångar 
mellan exempelvis bank, bro, skärning och tunnel kan bli aktuellt. Vid delar av sträckan 
kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvatten-
flöden. Mängden betongtråg/betongtunnel bedöms bli liknande i delområde 3 och 1, men 
det dubbla gentemot en anläggning i delområde 2. Broarna i delområdet kan variera i 

höjd mellan cirka 10 och 40 meter, för 
att kunna passera exempelvis dalgång-
ar i den kuperade terrängen och ändå 
hålla en plan profil. För anslutning till 
Tranås bedöms sjön Sommen passeras 
på bro.

Området är relativt glesbebyggt, och 
det bör vara lätt att upprätta arbets-
områden och andra ytor som behövs 
vid byggnationen.

Vid anläggandet av höghastighetsjärn-
vägen kan det uppstå stora mängder 
massor till följd av bland annat schakt-
ning och sprängning. I delområde 3 
bedöms en stor del av underlaget bestå 
av lös mark, vilken är svårare att åter-
använda, men mängden massor av fast 
typ bedöms bli så pass stor att den kan 
återanvändas i anläggningen. 

Miljöeffekter 
Landskap
Förutom i det öppna och mosaikpräglade landskapet närmast Linköping går delområdet 
genom ett skogsrikt och kuperat landskap. Järnvägen kommer där att skära tvärs rikt-
ningarna på befintliga strukturer och öppnar upp en ny struktur i sin längdriktning. Efter-
som landskapet är småkuperat och skogsklätt bedöms det dock finnas goda möjligheter 
att genom terrängmodellering anpassa anläggningen till landskapet på ett naturligt sätt. 

Där delområdet passerar ut ur Linköping präglas området av regionalt utpekade herr-
gårdsliknande storbondgårdar. Dessa miljöer är känsliga för visuell påverkan och upp-
splittring. Skogsbygden norr om Sommen är rik på olika typer av historiska lämningar. 
Liksom i delområde 2 är området närmast söder om Linköping och i övergångsbygden 
rik på ädellövsskogs- och hagmarksmiljöer. Spridningssambanden är också goda. I 
delområde 3 börjar skogsbygden längre norrut och utgör en större del av delområdet. En 
järnväg genom delområde 3 riskerar att ta både olika typer av miljöer i anspråk och även 
försvåra spridningen för arter knutna till dessa miljöer. Naturmiljöerna i de norra delarna 
är känsliga för ändrade förutsättningar för brukandet av främst betesmarker medan de 
södra delarna är mer känsliga för buller.

Hälsa och säkerhet
Det är framförallt vid utgången från Linköping som människor kan komma att störas av 
buller inom delområde 3. I de norra delarna av delområdet finns också en viss förhöjd 
risk för att tåg som trafikerar höghastighetsjärnvägen kan ge upphov till vibrationer i  
sådan omfattning att det påverkar närboende. I de södra delarna av delområdet bedöms 
det finnas goda möjligheter att anlägga en järnväg utan särskilt stora effekter för  

Figur 55. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 3, 
där bro och betongtunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.
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människors hälsa sett till de studerade effektparametrarna. Gles befolkningstäthet och få 
riskobjekt innebär att olycksrisken bedöms som begränsad vid en lokalisering av järn-
vägen i delområdet.

En sydöstlig passage inom delområdet vid Sommen kan innebära att sjön passeras på tre 
ställen, sannolikt på bro, med risk för störning visuellt och i form av buller på riks- 
intresset för friluftsliv. Vid sjön finns även vandringsleder vars nyttjande kan påverkas 
negativt om järnvägen passerar i närheten. Stora delar av området från Nykil och vidare 
söderut är idag tysta och även här blir områden som nyttjas för friluftsliv störda av en ny 
storskalig infrastruktur.

Resurser tillgängliga för människan
I de norra, mer tätbebyggda delarna av landsbygden inom delområdet, kan järnvägen på-
verka enskild vattenförsörjning för relativt många människor. I de södra delarna bedöms 
risken för påverkan på dricksvattenresursen som mindre främst på grund av att här bor 
relativt få människor. Liksom för delområde 1 och 2 bedöms inte passage över Sommen 
påverka sjöns potential för framtida vattenförsörjning. 

I de norra delarna tas jordbruksmark i anspråk, medan skogsbruket dominerar i de södra 
delarna. Här är dock antalet mindre fastigheter relativt få, vilket innebär att känslig-
heten för de effekter i form av fragmentering och barriär som järnvägen kan orsaka även i 
skogslandskapet bedöms vara begränsad.

Det bedöms finnas möjligheter att resursutnyttja uppkomna massor både för konstrukt-
ionsändamål och skyddsåtgärder (till exempel bullervallar) och för mervärdesskapande 
åtgärder såsom att exempelvis tillskapa naturmiljöer som det råder brist på.

Klimat
Det som främst bidrar till klimatpåverkan för en järnvägsanläggning i delområde 3 är de 
topografiska förhållandena i de södra delarna av delområdet. Sprickdalar, mindre sjöar 
och vattendrag genererar behov av broar. Att korsa Sommen för att nå Tranås skapar 
även det ett behov av klimatintensiva anläggningstyper.
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10.5 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för 
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts 
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor 
i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning passage 
genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses 
som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljö-
bedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redo-
visar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde 
återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 

Figur 56.  Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.

Figur 57. Delområde 1.

Delområde 1
Passage genom delområde 1 bedöms för 
flertalet av projektmålen riskera att motverka 
målen. För fokusområde landskap beror det 
framförallt på att Svartåns dalgång löper 
parallellt med riktningen på järnvägen. Det 
innebär förlust av viktiga natur- och kultur-
miljöer och att det visuella intrycket av 
dalgången ändras väsentligt. Känsligheten i 
Svartåns dalgång ligger också till grund för 
bedömningen att målet om att resursutnyttja 
massor riskerar att motverkas i delområdet. 
För miljöaspekterna befolkning och männis-
kors hälsa beror bedömningen på att området 
är tätbefolkat och att exempelvis bullerstör-
ning invid tätorter inte kan undvikas genom 
lokalisering. Bedömningen att målet för  
areella näringar motverkas beror på att 
mycket produktiv jordbruksmark kommer att 
tas i anspråk. Däremot bedöms målen för ex-
empelvis förorenad mark och klimatfaktorer 
kunna uppnås för delområdet. I det första  
fallet beror det på att det finns en hög täthet 
av potentiellt förorenade objekt inom om-
rådet och det finns därmed god chans att flera 
av dessa saneras vid anläggandet av järn-
vägen. För klimatfaktorer beror bedömningen 
på att mindre klimatintensiva anläggnings-
typer kan vara möjliga i det flacka landskapet.
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Figur 58. Delområde 2.

Delområde 2
För delområde 2 bedöms passage innebära 
möjligheter att nå flera av projektmålen. För 
miljöaspekterna som hör till fokusområde 
hälsa och säkerhet beror det på att området 
är relativt glesbefolkat och att det därför 
bedöms finnas goda möjligheter att begränsa 
exempelvis bullerstörning och försämrad 
tillgänglighet genom lokalisering. För fokus-
område landskap bedöms det finnas en risk 
att målen motverkas. Intrång i områden med 
höga natur- och kulturmiljövärden i de norra 
delarna och visuell påverkan i Åsbodalen 
ligger till grund för bedömningen. För areella 
näringar bedöms målet motverkas. Värdefull 
jordbruksmark ianspråktas och det finns risk 
för försvårat brukande genom barriäreffekter.

Delområde 3
Passage i delområde 3 bedöms bidra till 
projektmålen eller ha möjlighet att bidra till 
dessa för fokusområde hälsa och säkerhet. 
Det beror på att området till stora delar är 
mycket glest befolkat. För miljöaspekterna 
natur- och kulturmiljö finns det en risk att 
målen motverkas, främst på grund av att 
intrång i områden med höga värden inte 
kan undvikas i de norra delarna. I de södra 
delarna kan idag ostörda områden med rikt 
fågelliv påverkas negativt av buller. De stora 
relativa höjdskillnaderna innebär att anlägg-
ningstyper som tunnel och bro kan bli vanligt 
förekommande, vilket är klimatbelastande.

Figur 59. Delområde 3.
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10.6 Kostnadsjämförelse för Delsträcka Linköping-Tranås
Inom delområde 1 och 2 utgörs stora delar av områdena av lösa jordar, ställvis med stora 
jorddjup, varför stora delar av anläggningen bedöms behöva grundförstärkas med pålar. 
Grundförstärkning får därför stor vikt i kostnadsbedömningen. Kostnaden per meter 
järnväg för att passera genom delområde 1 har bedömts vara ca 10 % högre än vid en 
passage genom delområde 2. Den genaste sträckningen på delsträckan går dock genom 
delområde 2.

Delområde 3 är mer kuperat och för att kunna hålla en plan profil på järnvägen genom 
det kuperade landskapet, bedöms det krävas en större andel broar och tunnlar inom detta 
delområde, jämfört med delområde 1 och 2. Mängden betongtunnel bedöms kunna bli 
relativt hög inom detta delområde, då flertalet passager där bergtäckningen bedöms vara 
för låg för bergtunnel kan komma att behövas. I delområdets västra delar är topografin 
något mer homogen än i områdets östra delar, vilket sannolikt innebär att en anläggning 
i de västra delarna av delområde 3 behöver färre antal anläggningstyper, och därmed 
färre övergångar, än en anläggning i de östra delarna av området. En anläggning i västra 
delen av delområde 3 skulle troligen resultera i en något lägre kostnad, än en anläggning 
i den östra delen av delområde 3. Dessutom bedöms det vara en större mängd lösa jordar 
i områdets östra del än den västra, vilket kan medföra att mer pålning och grundförstärk-
ning av marken kan behövas i de östra delarna. Detta skulle kunna öka kostnaden av en 
anläggning placerad i östra delen jämfört med västra delen av delområdet. Jämfört mot 
delområde 1 och 2 bedöms kostnaden per meter järnvägen för att passera genom delom-
råde 3 bli ca 30-35% högre.  

10.7 Restidsjämförelse för delsträcka Linköping–Tranås
Höghastighetståg ska enligt TSD INF 1299/201431 ha en minsta acceleration på  
0,05 m/s2 vid sin topphastighet (320 km/h). Det typtåg Trafikverket använder för gång-
tidsberäkningar, ett tyskt höghastighetståg (ICE3), uppfyller precis detta. Därför tappar 
tåget hastighet när lutningen överstiger ungefär 5 ‰, trots maximalt effektpådrag. Detta 
medför att större lutningar än 5 ‰ ger en ökad restid jämfört med plan mark. Hastig- 
heten sjunker succesivt för att därefter öka igen efter krönet, vilket innebär att det upp-
står större tidstillägg vid stora lutningar över en längre sträcka än vid en småkuperade 
järnväg som går mer jämnt upp och ner. 

Restidsberäkningarna för delsträckor och delområden indikerar den generella skillnaden 
mellan delområden inom delsträckan. De värden som anges visar därmed skillnader mel-
lan delområdens medellängd, men utan extrema varianter såsom till exempel en järnväg 
helt i ytterkant av ett område eller på en mycket kurvig järnväg vilket skapar betydande 
skillnader i total längd på sträckan.

I delsträcka Linköping–Tranås har samtliga i delområden små topografiska skillnader. 
Detta medför att lutningarna på sträckan är små (<1%). Gångtidspåverkan på grund av 
topografi bedöms därför inte skilja mellan delområdena.

Delområde 2 har den genaste sträckningen på delsträckan och får därför kortast restid. 
Restidsskillnaden mellan delområde 2 och delområde 1 och 3 är upp till cirka  
60 sekunder.

31 EU Kommissionen (2014)
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11 Delsträcka Tranås

Sammanfattning kapitel 11:

I kapitel 11 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de tre delområden 
som ingår i delsträckan Tranås. För varje delområde görs en översiktlig 
beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grundförhållandena 
samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs 
och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs utbyggnadskost-
nader, miljöeffekter och restider.

11.1 Avgränsade delområden 
Delsträckan har delats upp i tre delområden, se Figur 60, som sträcker sig hela vägen från 
avgränsningen mot Linköping till avgränsningen mot delsträckan för Tranås. Avgräns-
ningen mot Linköping har utgått från en nordvästlig eller delvis västlig passage ut från ett 
kommande stationsläge i staden. Avgränsningen mot delsträcka Tranås har gjorts så att 
passage över Sommen ryms i delområdena för denna delsträcka. Delområdena är  
separerade vid gränsen mot Linköping men överlappar varandra i övergången till del-
sträcka Tranås. 

Figur 60. Avgränsning av delsträcka Linköping-Tranås.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:

Delområde TnsA:
• Utgörs av området norr och väster om Tranås tätort innehållande huvudsakligen 

skogsdominerad landsbygd

Delområde TnsB:
• Utgörs av Tranås tätort

11.2 Delområde TnsA

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Området utgörs av en kuperad terräng med lokala höjdskillnader på 30–80 meter. 
Delområdet domineras av berg i dagen och morän, men enstaka mindre områden med 
isälvssand samt torv kan förekomma. Generellt är det enligt jorddjupsmodellen grunda 
jorddjup, dock ställvis upp till cirka 20 meter, främst i den södra delen av området. Svag-
hetszoner i berg förväntas vara nordnordväst-sydsydöstliga.  

Den varierande topografin innebär att järnvägen troligen behöver anläggas med varie-
rande anläggningstyper såsom bro, bergtunnel, betongtunnel, skärning och bank. Väx-
lingen av flera olika anläggningstyper medför flertalet övergångszoner. Broarna bedöms 
variera i höjd mellan cirka 10 och 50 meter för att kunna hålla en plan profil trots de 
stora lokala topografiska skillnaderna. Av samma anledning bedöms både bergtunnel och 
betongtunnel bli återkommande anläggningstyper inom delområdet, där betongtunnel 
anläggs bland annat där tillräcklig bergtäckning saknas för bergtunnel, samt där det kan 
bli problem med exempelvis stora grundvattenflöden.
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Figur 61. Geografisk avgränsning av delområde TnsA.
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Området är relativt glesbebyggt, och 
det bör vara lätt att upprätta arbets-
områden och andra ytor som behöver 
vid byggnationen. I områdets östra 
delar tangeras Tranås tätort, men till-
räcklig yta bör finnas tillgänglig trots 
detta.

Miljöeffekter
Landskap
Det skogsdominerade och slutna land-
skapet ger relativt goda möjligheter till 
en anläggning som inte inverkar  
visuellt annat än i järnvägens direkta 
närhet. Delområdet innehåller ett 
flertal torpmiljöer, som var och en 
genom sin begränsade storlek riskerar 
att utraderas om järnvägen passerar 
dem. De är också känsliga för en loka-
lisering som påverkar det begränsade 
landskapsrummet som omger dem. 
En järnväg placerad i delområdets södra del kan leda till viss negativ påverkan på den för 
Sommen karakteristiska rekreationsbebyggelsen, medan en placering i den norra delen 
minskar en direkt påverkan. 

I delområdet finns framförallt barrskogsmiljöer. Topografin i delområdet medför att 
järnväg bitvis bedöms gå i tunnel eller på bro, vilket minskar barriäreffekterna för de 
arter som lever här. Järnvägen skulle kunna skapa korridor genom skogsmark i ostvästlig 
riktning mellan befintliga ängs- och hagmarksmiljöer. Potentiellt finns även möjlighet att 
gynna arter knutna till solexponerad äldre tallved genom att skapa södervända bryn för 
uppvuxen tallskog.

Hälsa och säkerhet
Delområdet omfattar den relativt glest befolkade landsbygden norr och väster om Tranås. 
Det bedöms därför finnas goda möjligheter att anlägga en järnväg här med begränsade 
negativa effekter för människors hälsa. Jordartsförhållanden är även sådana att det inte 
föreligger någon särskilt förhöjd risk för vibrationsstörningar. Även risken för olyckor be-
döms som begränsad. Tätheten av potentiellt förorenad mark är relativt hög inom delom-
rådet och därmed är det sannolikt att anläggandet av en järnväg här innebär en sanering 
och därmed minskad risk för spridning av föroreningar till mark- och vattenområden.

Resurser tillgängliga för människan
På landsbygden utanför Tranås har de boende enskild vattenförsörjning. Järnvägen be-
döms delvis anläggas i tunnel men även skärning bedöms kunna förekomma. Det innebär 
att det lokalt kan uppstå problem med vattentillgången i dricksvattenbrunnar utmed en 
järnvägssträckning inom delområdet. 

Intrång i jordbruksmark kan inte uteslutas, även om det finns möjligheter att lokalisera 
järnvägen inom delområdet så att påverkan på jordbruk blir begränsat. Inom området 
bedöms det finnas möjligheter att resursutnyttja massor för järnvägsanläggningen eller 
för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde. 

Figur 62. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 
TnsA, där betongtunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.
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11.3 Delområde TnsB

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Området utgörs av delvis kuperad terräng med lokala höjdskillnader på cirka  
30–80 meter, men genom centrala Tranås är höjdskillnaderna små. 

Den västra hälften av delområdet domineras av berg i dagen, medan den östra delen 
domineras av morän med ställvisa inslag av isälvsmaterial och berg i dagen. Jorddjupen 
bedöms generellt vara grunda, dock kan jorddjupen i isälvsavlagringarna ställvis vara  
uppemot cirka 20 meter enligt jorddjupsmodellen. I centrala Tranås anger jordarts- 
kartan att de översta jordlagren främst består av fyllnadsmassor. Under detta kan isälvs-
material samt torv återfinnas och jorddjupen anges uppgå till cirka 20 meter.

Nästan hälften av höghastighetsjärnvägen bedöms anläggas i bergtunnel, men även 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och betongtunnel bedöms behövas, då topografin 
ställvis varierar stort. Längs delar av sträckan kan betongtunnel behövas för att hantera 
bland annat stora grundvattenflöden samt dålig bergtäckning.

Delområde TnsB innefattar Tranås tätort. Inom denna kan det bli svårt att inrymma arbe-
stområden och andra ytor som behövs vid byggnationen.

Miljöeffekter 
Landskap
Passage nära eller genom centrala delarna av Tranås påverkar den riksintressanta  

Figur 63. Geografisk avgränsning av delområde TnsB.

Klimat
De topografiska förhållanden i området utanför Tranås innebär att klimatintensiva  
anläggningstyper så som bro och tunnel sannolikt blir aktuella. Även en del betong- 
tunnel bedöms bli aktuellt, som är en mycket klimatintensiv anläggningstyp.
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stadskärnan i stationssamhället. Det 
finns risk för att exempelvis delar 
av den järnvägsanknutna miljön för-
svinner, liksom delar av de omkring-
liggande villa- och egnahemsområ-
dena. Norr om stadskärnan blir den 
direkta påverkan mindre, men till 
exempel Tranås nya griftegård kan 
komma att beröras. De negativa 
effekternas omfattning beror på ut-
formning och lokalisering.

Passage genom delområdet innebär 
även att järnvägen går över  
Skoboviken (del av Sommen)  
sannolikt på bro, med risk för stor 
visuell påverkan på vattenrummet 
och på villabebyggelsen i Röhälla 
som är från 1900 och framåt. Passage 
inom delområdet innebär även att  
Romanäs sanatoriemiljö (strax öster om delområdet) berörs med risk för delvis utrade-
ring och visuell påverkan. 

Den största negativa effekten för naturmiljön bedöms de försämrade spridningssamban-
den för arter som nyttjar de gamla ädellövträden i och kring tätorten innebära. Detta kan 
exempelvis komma att påverka bevarandestatus för läderbagge i södra delen av delområ-
det.

Hälsa och säkerhet
En ny järnväg i eller i direkt anslutning till tätorten skulle innebära att störningar orsa-
kade av tågtrafik kan komma att påverka en stor del av samhällets invånare. Höghastig-
hetsjärnvägen innebär bland annat omfattande bullerstörning. Det finns även områden 
med förhöjd risk för markvibrationer i de södra utkanterna av tätorten. En ny järnväg 
inom delområdet bedöms sammantaget kunna medföra omfattande negativa effekter för 
människors hälsa i och i närheten av Tranås. Det finns också en risk för kumulativa effek-
ter av ny järnväg i kombination med befintlig stambana. I låglänta delar av Tranås tätort 
finns det risk att luftföroreningar kan dröja sig kvar. Det kan därför inte uteslutas att 
halterna av skadliga partiklar kan öka tillfälligt vid byggnation av en ny stor infrastruktur-
anläggning i anslutning till dessa platser inom delområde Tranås B. 

Passage genom centrala delar av Tranås bedöms dels på grund av hög befolkningstäthet 
och dels på grund av närheten till Södra stambanan innebära en förhöjd olycksrisk.

Lokalisering till själva tätorten kommer att påverka människors rörelsemönster och inne-
bära försämrad tillgängligheten till viktiga målpunkter i staden. Det kan även innebära 
en barriär mellan bostadsområden och närrekreationsområden, både i och utanför staden.

Resurser tillgängliga för människan
Söder om Tranås tätort finns ett grundvattenmagasin med god tillgång på vatten, och 
beroende på anläggningstyp kan grundvattenintresset komma i konflikt med järnvägen. 
De trånga passagerna genom tätorten innebär att det finns begränsade möjligheter att 
resursutnyttja massor inom delområdet till exempelvis bullervallar. 

Klimat
Klimatintensiva anläggningstyper som tunnel och bro bedöms bli aktuella inom delområ-
det. 

Figur 64. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 
TnsB, där betongtunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.
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11.4 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för 
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts 
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor 
i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 

ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används 
för att visa på i vilken utsträckning passage  
genom det studerade området bedöms bidra 
till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses 
som en ingång till de analyser och bedömning-
ar som har gjorts inom ramen för miljö- 
bedömningen. De fullständiga kvalitativa  
effektbeskrivningarna och de tabeller som 
redovisar bedömning av bidrag till målupp-
fyllelse (per miljöaspekt) för respektive 
delområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens 
miljöbedömning. 

Figur 65. Bedömningsskala för de projektmål som hör till 
hänsynsmålen.

Delområde TnsA
Passage genom delområdet Tranås A bedöms 
antingen bidra till projektmålen eller ha en 
möjlighet att bidra till målen. Det beror i stor 
utsträckning på att det finns möjlighet att  
genom lokalisering begränsa påverkan för 
såväl bevarandeintressen, till exempel natur-
och kulturmiljö, som för människors hälsa.

Delområde TnsB
Passage genom delområde Tranås B bedöms 
för flera projektmål motverka eller riskera 
att motverka måluppfyllelse. Det beror på att 
stora delar av tätorten skulle påverkas både 
direkt genom fysiskt intrång vilket är av bety-
delse för exempelvis miljöaspekterna som hör 
till fokusområde landskap och indirekt genom 
exempelvis bullerstörning. Möjligheterna 
att genom anpassning eller skyddsåtgärder 
minska effekterna bedöms som begränsade.

Figur 66. Delområde TnsA.

Figur 67. Delområde TnsB.
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11.5 Kostnadsjämförelse för delsträcka Tranås
Den varierade topografin innebär att järnvägen kan behöva anläggas med många olika 
anläggningstyper. Både tunnel och bro bedöms behövas i stor utsträckning för att kunna 
hålla en plan profil, varför dessa anläggningstyper bedöms vara mest kostnadsdrivande 
inom de båda delområdena. I TnsA bedöms en förhållandevis stor andel betongtunnel 
behövas, då flertalet passager under mark behöver göras där bergtäckningen sannolikt 
är otillräcklig för bergtunnel. Eftersom betongtunnel bedöms vara den mest kostsamma 
anläggningstypen får den stor vikt i kostnadsbedömningen, trots att mängden bergtun-
nel och bro bedöms bli liknande. Genom delområde TnsB bedöms långa bergtunnlar 
krävas för att klara ett stationsalternativ i markplan i Tranås. För TnsB skulle en mycket 
nordvästlig passage inom delområdet innebära ett mindre intrång i tätorten, vilket skulle 
reducera kostnaderna, gentemot en passage rakt genom Tranås tätort.  Kostnaderna för 
järnvägsanläggningen bedöms skilja sig lite åt mellan de båda delområdena. Kostnads-
skillnaden per meter järnväg bedöms uppgå till ca 10 %, där kostnaden för att passera 
genom delområde TnsB är högre än en passage genom delområde TnsA. Därutöver 
tillkommer dock kostnader för stationen, vilket för TnsB kommer innebära omläggning 
av befintlig järnväg intill stationen och provisorier under byggtiden. En station placerad 
centralt i Tranås tätort innebär betydligt högre kostnad, än en station placerad utanför. 
Sammantaget bedöms därför den totala kostnaden för stadspassagen bli väsentligt högre 
för TnsB än för TnsA. 

11.6 Restidsjämförelse på delsträcka Tranås
Delsträcka Tranås är ett jämförelsevis litet och begränsat område. Inom området är de 
topografiska skillnader relativt små och beror främst på brohöjden över Sommen samt 
eventuella skärningar och tunnlar vid Tranås.

Inom delsträckan är restidsskillnaderna mellan TnsA och TnsB små och beror på längden 
på järnvägen. Den totala längden hänger mest samman med kopplingen till delområdena 
4-6 och deras längd till Jönköping.

Passagen av Tranås, med förutsättningen att det ska vara ett stationsläge, påverkar res-
tiden med upp till cirka 20 sekunder.
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12 Delsträcka Tranås-Jönköping

Sammanfattning kapitel 12:

I kapitel 12 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de tre delområden 
som ingår i delsträckan Tranås–Jönköping. För varje delområde görs en 
översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grund- 
förhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighets- 
järnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs 
utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider

12.1 Avgränsade delområden 
Delsträckan har delats upp i tre delområden (4-6), varav två (4 och 6) sträcker sig hela 
vägen från avgränsningen mot delsträcka Tranås till avgränsningen för delsträcka Jön-
köping. Det tredje delområdet (5) omfattar endast en del av sträckningen mellan Tranås 
och Jönköping. Delområde 5 ansluter till delsträckan för Tranås i norr men övergår väster 
om sjön Noen i delområde 4 och 6. Delområde 6 är det enda som ansluter till en passage 
genom Tranås tätort. Delområde 4 och 5 överlappar varandra i övergången till delsträcka 
Tranås. Delområde 4 och 6 överlappar varandra i övergången till delsträcka Jönköping.

Figur 68. Avgränsning av delsträcka Tranås-Jönköping.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:

Delområde 4

Innehåller landskapskaraktärsområdet Hålaveden
• Innehåller för delsträckan speciella tvärstrukturer med stora jorddjup

• Innehåller områdena med störst relativ höjdskillnad inom delsträckan

Delområde 5
• Innehåller Säbydalen som går parallellt med sträckningen från Tranås till Jönköping

• Innehåller områdena med mest lösa jordar inom delsträckan

Delområde 6
• Innehåller Svartåns dalgång i nord-sydlig riktning (innan ån viker av mot öster och 

går in i Säbydalen)

• Innehåller karaktärsområdena Höglänt skogsdominerat mosaiklandskap runt Sun-
hultsbrunn och Trakten kring Lekeryd 

• Innehåller för delsträckan flacka områden

12.2 Delområde 4

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 4 utgörs av kraftigt kuperad terräng med lokala höjdskillnader upp till cirka 
100 meter. I området mellan Tranås och sjön Noen är landskapet mer böljande. Här kor-
sar flera nordvästliga- sydöstliga och nordnordöstliga-sydsydvästliga dalgångar landska-
pet.

Figur 69. Geografisk avgränsning av delområde 4.
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Delområdet karaktäriseras av stor andel ytligt berg eller berg i dagen, mestadels Små-
landsgraniter och Smålandsporfyrer. Svaghetszoner i berg bedöms generellt förekomma 
i nordvästlig-sydöstlig och nordnordöstlig-sydsydvästlig riktning. Isälvssediment samt 
moränmark är vanligt förekommande, främst i nord-sydliga stråk, men enstaka mindre 
torvområden kan även förekomma. Enligt jorddjupsmodellen består största delen av om-
rådet av ringa jorddjup, mindre än 5 meter, men i ett nord-sydligt stråk nordväst om sjön 
Noen kan jorddjup på cirka 20–30 meter förekomma.

Den varierande topografin och de växlande markförhållandena innebär att växlingar 
mellan flera olika anläggningstyper bedöms behövas, till exempel bro, bergtunnel, skär-
ning och bank. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att 
hantera bland annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig bergtäckning vid tunnel-
dragning. Mängden betongtråg och betongtunnel bedöms bli störst för delområde 4 inom 
delsträckan. Inom delområdet finns ett flertal sjöar, vilket i kombination med den kraftiga 
topografin innebär att en anläggning inom detta delområde bedöms behöva flera kilome-
ter mer bro än en anläggning i övriga delområden på delsträckan. Höjden på broarna kan 

variera mellan cirka 10 och 50 meter 
beroende på bland annat de lokala 
topografiska skillnaderna.

Området är relativt glesbebyggt, och 
det bör vara lätt att upprätta arbets-
områden och andra ytor som behövs 
vid byggnationen.

Vid anläggandet av höghastighets-
järnvägen kan det uppstå stora 
mängder massor till följd av bland 
annat schaktning och sprängning. I 
delområde 4 bedöms en stor del av 
underlaget bestå av lös mark, vilken 
är svårare att återanvända, men 
mängden massor av fast typ bedöms 
bli så pass stor att den kan återanvän-
das i anläggningen.

Miljöeffekter 
Landskap
I det skogrika landskapet med begränsade vyer bedöms det vara möjligt att integrera 
anläggning i landskapet. I delområdet finns karaktärsområdet Hålaveden med småska-
liga odlingsmiljöer, ofta med rik förekomst av ängs- och betesmark, där en ålderdomlig 
markanvändning fortsatt präglar landskapet. De småskaliga miljöerna är känsliga för 
bland annat skalbrott och barriäreffekter som kan leda till försvårat brukande och på 
sikt strukturomvandling. De öppna landskapsrummen kring sjöarna och den till sjöarna 
knutna bebyggelsen är känsliga för visuell påverkan. Samtidigt är det i de här delarna 
som det finns möjlighet till utblickar från ett passerande tåg.

Inom delområdet finns flera olika habitatnätverk; ädellövskog, öppna marker och barr-
skogsmiljöer. För ängs- och hagmarksarterna är spridningssambanden relativt svaga vil-
ket kan förbättras av en järnväg som passerar genom de barrskogsmiljöer som idag utgör 
barriärer för dessa arter. Delområdets storlek och de stora skogsdominerade områdena 
ger relativt goda möjligheter till att finna en lokalisering som minskar de negativa effek-
terna för både habitat och spridningssamband. I de norra delarna finns det risk för att 
idag tysta områden får en ökad bullerstörning.

Figur 70. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 4, där 
tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.



129129

Hälsa och säkerhet
Det är framförallt i passagen in mot Jönköping som människor kan komma att störas av 
buller från höghastighetståg inom delområdet. I övrigt kan järnvägen lokaliseras till min-
dre tätbebyggda delar, vilket begränsar påverkan på människors hälsa. Den glesa befolk-
ningstätheten innebär tillsammans med att det inte finns några riskobjekt i delområdet 
låg risk för olyckor.

I norr finns en risk för fragmentering av stora socknar. Dessa sockengränser represente-
rar tidigare kommungränser, och har koppling till områdets lokala identitet. Fragmente-
ring och barriärer kan försvåra för människor att nå målpunkter kopplat till den tidigare 
administrativa indelningen. Inom delområdet finns talrika möjligheter till friluftsliv och 
rekreation. Det löper bland annat flera viktiga vandringsleder igenom delområdet. Loka-
lisering i anslutning till dessa innebär negativa effekter i form av visuella barriärer och 
buller.

Resurser tillgängliga för människan
Det finns flera stora grundvattenmagasin med god tillgång på vatten som sträcker sig 
tvärs över delområdet. För att inte orsaka dränering eller dämningseffekter i de vatten-
förande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Under byggtiden är det även viktigt att 
skydda grundvattentillgångarna från kemisk påverkan. I delområdet finns kommunala 
grundvattentäkter och många av de boende i delområdet har sannolikt enskild vatten-
försörjning genom borrade eller grävda brunnar. Förändrade grundvattenförhållanden 
inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende men också 
försämra den framtida möjligheten till ökat uttag från de aktuella grundvattenmagasinen. 

Ur jordbruksperspektiv bedöms det framförallt finnas en risk att den barriär och frag-
mentering som en järnväg medför leder till försämrad lönsamhet i ett redan småskaligt 
jordbruk. Mindre skogsfastigheter finns jämt spritt inom hela delområdet och därmed 
kan en järnväg försvåra brukandet i de mer småskaliga skogsbruken oavsett var den loka-
liseras inom delområdet. Inom området bedöms det finnas möjligheter att resursutnyttja 
massor för järnvägsanläggningen eller för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde.

Klimat
De topgografiska förhållandena i delområdet innebär att klimatintensiva anläggningsty-
per som bro och tunnel kan bli vanligt förekommande.
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12.3 Delområde 5

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 5 utgörs av kraftigt kuperad terräng, och skiljer sig från övriga delområden 
på delsträckan eftersom dalsänkorna här är breda och utgör en relativt stor andel av ytan. 
Detta då delområdet går parallellt med Säbydalens dalgång. Höjdskillnaderna mellan top-
par och dalar bedöms vara uppemot cirka 80 meter. I den södra delen av delområdet är 
terrängen mer böljande.

Området domineras av morän, men isälvssediment samt torvområden är även vanligt 
förekommande. Stora delar av området har enligt jorddjupsmodellen jorddjup översti-
gande cirka 10 meter, men ställvis, främst vid Gripenberg, förekommer områden med 
bedömda jorddjup uppemot cirka 50 meter. Närmre Tranås och väster om sjön Noen är 
jorddjupen mindre och berget går ofta i dagen, främst Smålandsgranit och Smålandspor-
fyr. Svaghetszoner i berg förväntas vara nord-sydliga eller nordväst-sydöstliga.

I den mer kraftigt kuperade terrängen kan anläggningstyperna behöva variera mellan 
exempelvis tunnel, bro, skärning och bank. Broarna inom delområdet kan variera i höjd 
mellan cirka 10 och 30 meter, beroende på bland annat de lokala topografiska skillna-
derna. I den mer böljande terrängen och i Säbydalens dalgång kan en och samma anlägg-
ningstyp användas under längre sträckor, vilket medför färre övergångszoner och färre 
växlingar mellan olika anläggningstyper. I dessa områden bedöms bank och skärning vara 
vanligast förekommande. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behö-
vas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden. 

Området är relativt glesbebyggt, och det bör vara lätt att upprätta tillfälliga etablerings-
ytor för produktionen.

Figur 71. Geografisk avgränsning av delområde 5.
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Figur 72. Bedömd fördelning av anläggningstyper för  
delområde 5, där tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.

Vid anläggandet av höghastighetsjärn-
vägen kan det uppstå stora mängder 
massor till följd av bland annat schakt-
ning och sprängning. I delområde 
5 bedöms en liten del av underlaget 
bestå av lös mark, vilken är svårare att 
återanvända. Mängden massor av fast 
typ bedöms bli så pass stor att den kan 
återanvändas i konstruktionen.

Miljöeffekter 
Landskap
Delområdet omfattar det känsliga land-
skapet i Säbydalen och kring sjön Noen. 
Inom delområdet är miljöaspekterna 
för fokusområde landskap känsliga för 
visuell påverkan, skalbrott, barriäref-
fekter och fragmentering. Säbydalen be-
står av ett fornlämningstätt herrgårds-
landskap. Herrgårdarnas prägel märks 
även i habitatnätverken som främst 
består av ängs- och hagmarker samt grova ädellövträd. Förekomsten av dessa habitat är 
tät i området och spridningssambanden där emellan god. En ny storskalig infrastruktur i 
detta område utmanar herrgårdarnas dominans (visuellt) och kan splittra herrgårdarnas 
koppling till varandra och till sina respektive godslandskap. En ny järnväg kan orsaka 
barriärer som bland annat försvårar brukandet av de öppna markerna. Det kan leda till 
igenväxning med negativa effekter för såväl habitatnätverk för öppenmarksarter som för 
det visuella intrycket av och förståelsen för det historiska odlingslandskapet. En ny järn-
väg kan även påverka karaktären för det kommunikationshistoriska uttryck som befintlig 
infrastruktur (historiska landsvägen och stambanan) utgör. 

Det fysiska ianspråktagandet av mark samt den barriär som en järnväg kan medföra 
riskerar att både minska förekomsten av ekologiskt funktionella habitat för ängs- och 
hagmarker samt för grova ädellövträd och försämra spridningssambanden mellan kvar-
varande habitat. Försämrade spridningssamband mellan habitatnätverk för ädellövträd 
bedöms bland annat kunna påverka bevarandestatus för den skyddade arten läderbagge. 
Om den fysiska barriären minskas genom exempelvis broar kan istället den visuella 
påverkan bli större. Passage genom Säbydalen och över Noen erbjuder fina utblickar för 
resenären, men anläggningen riskerar att bli en visuell barriär och synas från långt håll.

Hälsa och säkerhet
Tätorten Gripenberg ligger i delområdet och även den omgivande landsbygden är relativt 
tätbefolkad. Passage inom delområdet innebär därmed att relativt många människor (sett 
till delområdets yta) skulle påverkas negativt av störningar från en ny höghastighets-
järnväg framförallt i form av buller. Det finns även risk för kumulativa effekter genom 
att störningar från ny höghastighetsjärnväg och befintlig stambana förstärker varandra. 
Inom delområdet finns områden med stora jorddjup och därmed förhöjd känslighet för 
vibrationsstörning för bebyggels vid bland annat Gripenberg. 

Södra stambanan som är led för farligt gods passerar genom delområdet. Men eftersom 
det finns goda möjligheter att undvika korsning mellan ny och befintlig bana inom delom-
rådet bedöms risken för olyckor som begränsad.
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För miljöaspekten befolkning, i betydelsen sammanhållen bygd, kan en ny storskalig 
infrastruktur påverka identiteten kopplad till herrgårdslandskapet både genom att domi-
nera det visuella intrycket och genom att försämra tillgängligheten inom området. Att-
raktiviteten för rekreation och friluftsliv både i Säbydalen och vid Noen försämras genom 
exempelvis höjda bullernivåer och ändrat visuellt uttryck.

Resurser tillgängliga för människan
Både allmänna och enskilda grundvattentäkter kan påverkas av en järnväg inom delom-
rådet. Grundvattenmagasinet kallat Göberga-Brickarp som har pekats ut i den regionala 
vattenförsörjningsplanen som en potentiellt viktig framtida vattenresurs ligger delvis 
inom delområdet. Därmed kan även framtida vattenförsörjning påverkas. Framförallt be-
höver särskilda skyddsåtgärder för att motverka dränering av vattenförande lager vidtas. 

Det är gott om jordbruksmark i delområdet och en järnväg här kommer att ta både be-
tesmarker och åkrar i anspråk. Dessutom finns det risk för att barriäreffekter kan komma 
att påverka ett stort antal lokalt verksamma brukare. I delområdet finns många mindre 
skogsfastigheter, vilket gör att även skogsbruket bedöms vara känsligt för den fragmente-
ring och barriär som järnvägen kan orsaka. 

Markförhållandena och de landskapsmässiga förutsättningarna är sådana att en stor 
mängd massor (sett till områdets yta) som uppstår inom området inte bedöms kunna 
återanvändas. Varken för järnvägskonstruktionen eller för kringanläggningar inom del-
området. 

Klimat
Klimatintensiva anläggningstyper som tunnel och bro kan bli aktuellt i delområdet. Lösa 
jordar innebär behov av särskild grundförstärkning En kombination mellan delområde 5 
och 6 innebär mindre klimatpåverkan än en övergång från delområde 5 till delområde 4.
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12.4 Delområde 6

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 6 utgörs till största del av storskaligt kuperad terräng med höjdskillnader på 
uppemot 150 meter. Trots de inom området stora topografiska skillnaderna är de lokala 
höjdskillnaderna inte så stora då landskapet successivt stiger från öst till väst. Svartåns 
dalgång skär genom delområdet i en nord-sydlig riktning och utgör en förlängning på 
sjön Ralången. 

Området domineras av vidsträckta moränområden, isälvssediment samt berg i dagen. 
Små torvområden förekommer. I området kring Svarttorp finns lermorän med relativt 
omfattande utbredning. I ett område från Gripenberg i norr till Aneby i söder, längs 
Svartån, bedöms enligt jorddjupsmodellen, jorddjup upp till cirka 20 meter förekomma, 
ställvis upp till cirka 50 meter.

Berggrunden består huvudsakligen av Smålandsgranit samt basiska bergarter och kvarts-
fältspatrika sedimentära bergarter. Enligt jorddjupskartan ligger berget generellt inom 
5 meter under markytan, men i området öster om en tänkt linje från Hullaryd i norr 
till Aneby i söder bedöms berggrunden återfinnas djupare än cirka 5 meter på omkring 
hälften av ytan. Svaghetszoner i berget förväntas främst vara västnordväst-östsydöstliga. 
Ställvis förekommer de även i nord-sydliga, nordväst-sydöstliga samt nordnordöst-syd-
sydvästliga riktningar. 

Då den lokala topografin är generellt homogen och den storskaliga höjdskillnaden sker 
successivt, bedöms järnvägen främst komma att anläggas på bank och i skärning. Berg-
tunnel kan bli aktuellt där enstaka lokala höjder passeras, liksom bro kan bli aktuellt vid 
exempelvis dalgångar, lokala sänkor och vattendrag.  Broarna bedöms inom delområdet 
variera i höjd mellan 10 och 50 meter, beroende på bland annat lokala höjdskillnader. Vid 

Figur 73. Geografisk avgränsning av delområde 6.
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delar av sträckan kan betongtråg 
eller betongtunnel behövas för att 
hantera bland annat stora grund-
vattenflöden. Både mängden bro 
och betongtråg/tunnel bedöms 
bli mindre i delområde 6 än en 
anläggning i övriga delområden på 
delsträckan.

Största delen av området är relativt 
glesbebyggt, och det bör vara lätt 
att upprätta arbetsområden och 
andra ytor som behöver vid bygg-
nationen.

Vid anläggandet av höghastighets-
järnvägen kan det uppstå stora 
mängder massor till följd av bland 

annat schaktning och sprängning. I 
delområde 6 bedöms en liten del av 
underlaget bestå av lös mark, vilken 
är svårare att återanvända. Mäng-

den massor av fast typ bedöms bli så pass stor att de kan återanvändas i anläggningen.

Miljöeffekter 
Landskap
Landskapet är huvudsakligen småskaligt och skogsrikt inom delområdet. Utblickarna för 
resenärer på höghastighetståg blir därmed begränsade. Undantaget är Svartåns dalgång 
med sjön Ralången liksom sjölandskapet nära Jönköping. Här är utblickarna vida. I det 
småskaliga landskapet är det möjligt att med terrängmodellering anpassa anläggningen 
till landskapets karaktär till skillnad från om anläggningen korsar nämnda sjöar eller 
dalgångar. 

Delområdets utbredning ger goda möjligheter att undvika herrgårdsbygden kring Ralång-
en, men mindre möjligheter att undvika sjöarna Ylen och Stora Nätaren med omgivningar 
i de västra delarna. Här är landskapet särskilt känsligt för passager på de tunna landrem-
sorna mellan sjöarna. Här finns komplexa kulturlandskap och spridningsvägar för arter 
knutna till exempelvis ängs- och betesmarker. 

Sydväst om Tranås och runt Säbysjön har habitatnätverk och spridningssamband för 
ädellövträd en särskild betydelse för den skyddade arten läderbagge, vars bevarande be-
höver beaktas särskilt. I det skogs- och myrmarksdominerade området öster om sjöarna 
Ylen och Stora Nätaren finns sammanhängande och relativt ostörda områden av bety-
delse för skogsfågel och vilt. Här kan en ny järnväg både fragmentera habitat, försämra 
spridningssamband och störa framförallt fåglar genom ökade bullernivåer. Samtidigt kan 
en järnväg genom den här typen av miljöer skapa en korridor för öppenmarksarter genom 
den barriär som barrskogsmiljöer utgör för dessa arter.   

Hälsa och säkerhet
Under förutsättning att en ny järnväg inte lokaliseras invid Aneby är det framförallt i pas-
sagen in mot Jönköping som människor kan komma att störas av buller från en höghas-
tighetsjärnväg inom delområdet. I de norra delarna, som har större relativa höjdskillna-
der kan både djupare skärningar och tunnel förekomma, vilket avskärmar luftburet buller. 
I Svartåns dalgång finns områden med stora jorddjup och därmed förhöjd känslighet för 
vibrationsstörning. 

Figur 74. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 6,  
där pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande.



135135

Passage tvärs Svartåns dalgång innebär visserligen en visuell och möjligen även fysisk 
barriär som kan fragmentera och skapa barriärer i en bygd med trolig gemensam lokal 
identitet. En korsning tvärs över dalgången begränsar intrånget och om det sker på bro 
kan passager upprätthållas, vilket även är gynnsamt för det rörliga friluftslivet i området.

I mer tätbefolkade delar kan höghastighetsjärnvägen innebära en risk för tredje man. 
Sannolikt passeras även Södra stambanan om järnvägen lokaliseras till området.

Resurser tillgängliga för människan
Det finns flera stora grundvattenmagasin med god tillgång på vatten som sträcker sig 
tvärs över delområdet. För att inte orsaka dränering eller dämningseffekter i de vatten-
förande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Under byggtiden är det även viktigt att 
skydda grundvattentillgångarna från kemisk påverkan. I delområdet finns flera kommu-
nala grundvattentäkter och många av de boende i delområdet har sannolikt enskild vat-
tenförsörjning genom borrade eller grävda brunnar. Förändrade grundvattenförhållanden 
inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende men också 
försämra den framtida möjligheten till ökat uttag från de aktuella grundvattenmagasinen. 

Ur jordbruksperspektiv bedöms det framförallt finnas en risk att den barriär och frag-
mentering som en järnväg innebär, medför försämrad lönsamhet i ett redan småskaligt 
jordbruk. Mindre skogsfastigheter finns inom hela delområdet och därmed kan en järn-
väg försvåra brukandet i de mer småskaliga skogsbruken. 

Klimat
De södra delarna av delområdet är relativt flackt, vilket kan begränsa de mest klimatin-
tensiva anläggningstyperna, som exempelvis bro och tunnel. I den norra delen av delom-
rådet kan dessa anläggningstyper bli mer frekventa.
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12.5 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för 
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts 
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor 
i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning passage 
genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses 
som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljö-
bedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redo-
visar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde 
återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 

Delområde 4
Delområde 4 är glesbefolkat förutom vid 
ingången mot Jönköping. Det innebär goda 
möjligheter att genom anpassning bidra till 
flertalet av målen som hör till fokusområde 
hälsa och säkerhet. För olycksrisk bedöms 
en passage bidra till målet eftersom här inte 
finns några riskobjekt. Jord- och skogsbruk 
inom delområdet är småskaligt och bedöms 
därför som känsligt för en ny järnväg. För 
miljöaspekterna kultur- och naturmiljö beror 
bedömningen att måluppfyllelse riskerar 
att motverkas på grund av att betydelsefulla 
miljöer inte kan undvikas fullt ut. Områdets 
topografi innebär att klimatintensiva anlägg-
ningstyper som tunnel och bro kan bli vanligt 
förekommande.

Figur 75. Delområde 4.

Figur 76. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.
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Delområde 5
Passage i delområde 5 bedöms motverka 
målen för miljöaspekterna kulturmiljö, natur-
miljö, areella näringar och ändliga resurser. 
För kultur- och naturmiljö beror det på att 
intrång i områden med mycket höga beva-
randevärden inte kan undvikas, särskilt vid 
en parallell passage utmed Säbydalen. Det 
innebär också att värdefull jordbruksmark tas 
i anspråk. Landskapet är känsligt för både  
fysiska och visuella barriärer vilket bland 
annat innebär begränsade möjligheter att 
resursutnyttja massor för exempelvis buller-
vallar. För de båda miljöaspekterna som hör 
till befolkning finns det en risk att målupp-
fyllelse motverkas av samma skäl. Passage 
parallellt med Säbydalen bryter samband 
och försämrar upplevelsevärden mer än vid 
tvärgående passager. För olycksrisk bedöms 
passage genom delområdet bidra till målupp-
fyllelse eftersom konflikt med riskobjekt kan 
undvikas. 

Delområde 6
En passage genom delområde 6 bedöms 
innebära goda möjligheter att undvika tät 
bebyggelse och målpunkter för samhälls-
service. Därmed finns det också en möjlighet 
att målen för flera av aspekterna som hör 
till hälsa och säkerhet kan nås vid passage 
genom delområdet. Områdets natur- och 
kulturmiljöer är variationsrika. Till exempel 
finns komplexa kulturmiljöer i den trånga 
passagen vid sjöarna Ylen och Stora Nätaren. 
Även jord- och skogsbruket inom delområdet 
är känsligt för en ny järnväg på grund av sin 
småskalighet. Inom delområdet finns flera 
potentiellt förorenade objekt varav en del kan 
komma att saneras vid anläggandet av en ny 
järnväg, vilket är positivt ur miljösynpunkt. 
Det bedöms också finnas möjligheter att re-
sursutnyttja massor för järnvägsanläggningen 
eller för mervärdesskapande åtgärder i dess 
närområde inom delområdet. 

Figur 77. Delområde 5..

Figur 78. Delområde 6.
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12.6 Kostnadsjämförelse för delsträcka Tranås-Jönköping
Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 4 och 5. I delområde 4 
beror det på att stora lokala höjdskillnader ger större andel tunnel, särskilt inom de norra 
delarna av delområde 4. Även andelen bro bedöms därför bli högre i delområde 4 än i 
övriga delområden på sträckan, med en högre andel broar i den södra delen av delområ-
det än i den norra. 

Delområde 5 är ett relativt flackt område med lokala höjder, vilket bedöms innebära be-
hov av tunnel. En nordlig placering av anläggningen bedöms innebära längre broar, vilket 
skulle kunna vara kostnadsdrivande.  En placering av anläggningen i delområdets södra 
del innebär en flackare och mer homogen topografi. Mängden bro och tunnel bedöms 
därför bli mindre, vilket bedöms vara kostnadsreducerande. 

Pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 6. Detta beror på 
att stora delar av delområdet består av lösa jordar, vilket bedöms resultera i en stor andel 
grundförstärkning av anläggningen. Eftersom anläggningstyperna bank och skärning har 
stor andel i delområde 6 får grundförstärkning stor vikt i kostnadsbedömningen. En cen-
tral sträckning genom delområde 6 bedöms kräva mer bergtunnel, medan ett sydligt eller 
nordligt läge bedöms medföra fler broar, vilket skulle driva upp kostnaderna.

Kostnaden per meter järnväg för att passera genom delområde 4 och 5 bedöms bli likvär-
dig, medan kostnaden per meter järnväg för att passera genom delområde 6 bedöms bli 
ca 20 % lägre. 

12.7 Restidsjämförelse delsträcka Tranås–Jönköping
Restidsberäkningen för delsträckan är baserad på representativa sträckningar, och 
indikerar skillnader mellan delområdena inom delsträckan. De värden som anges visar 
därmed skillnader mellan delområdens medellängd, men utan extrema dragningar som 
till exempel helt i ytterkant av området eller mycket kurviga dragningar som skapar bety-
dande skillnader i total längd på sträckan.

Delsträcka Tranås-Jönköping går i ett kuperat landskap. Topografin inom delområdena 
skiljer sig åt, men hur mycket en järnväg påverkas av detta beror även på möjligheterna 
att följa landskapet och mängden tunnlar/broar. En sträckning i ett mer kuperat landskap 
kan medföra en flackare järnväg, eftersom den kräver mer tunnlar och broar, än vad en 
sträckning i ett mer böljande landskap medför.

Inom delsträckan är restidsskillnaderna upp till cirka 80 sekunder mellan de olika delom-
rådena. Detta beror delvis på skillnader i lutning som påverkar upp till cirka 20 sekunder. 
Övrig skillnad beror på järnvägens längdskillnad, som ökar med avvikelse från delområ-
dets medellängd, vilket innebär större skillnad i extremer i södra delområde 6 och norra 
delområde 4.
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13 Delsträcka Jönköping

Sammanfattning kapitel 13:

I kapitel 13 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de båda del- 
områden som ingår i delsträckan Jönköping. För varje delområde görs en 
översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grund- 
förhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighets-
järnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs 
utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider. 

13.1 Avgränsade delområden 
Delsträckan har delats upp i tre delområden (4-6), varav två (4 och 6) sträcker sig hela 
vägen från avgränsningen mot delsträcka Tranås till avgränsningen för delsträcka Jön-
köping. Det tredje delområdet (5) omfattar endast en del av sträckningen mellan Tranås 
och Jönköping. Delområde 5 ansluter till delsträckan för Tranås i norr men övergår väster 
om sjön Noen i delområde 4 och 6. Delområde 6 är det enda som ansluter till en passage 
genom Tranås tätort. Delområde 4 och 5 överlappar varandra i övergången till delsträcka 
Tranås. Delområde 4 och 6 överlappar varandra i övergången till delsträcka Jönköping.

Figur 79. Avgränsning av delsträcka Jönköping.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:

Delområde JöA:
• Utgörs av Vätternsänkans lägsta delar söder om Jönköping 

• Innehåller tätortsdelar av Jönköping

Delområde JöB:
• Utgörs av det relativt flacka höjdpartiet från Tenhultsdalen till Tabergsådalen söder 

om Jönköping

• Innehåller tätortens omland med mindre tät bebyggelse

13.2 Delområde JöA

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde JöA utgörs av delar av Jönköping tätort och ligger i Vätternsänkan som an-
gränsas av snabbt stigande topografi åt både öst och väst. Höjdskillnaderna mellan sän-
kan och omgivande terräng är cirka 150 meter. 

Vätternsänkan består huvudsakligen av lösa jordar med stora jorddjup, enligt jord-
djupskartan uppemot cirka 110 meter, ställvis uppåt cirka 200 meter, vilket bekräftas av 
geotekniska undersökningar i området. Jorden består främst av sand, morän och isälv-
savlagringar. Berggrunden i delområdet domineras av granitiska bergarter och gnejser 
samt sandsten. Svaghetszoner i berg är i huvudsak nord-sydliga, men även nordväst–syd-
östliga.  Dessa svaghetszoner återspeglas även i topografin i form av dalgångar.

Anläggningen bedöms till största del behöva anläggas i upphöjt läge på bro för att bland 
annat kunna ansluta till de höglänta områdena på ömse sidor av delområdet.  

Figur 80. Geografisk avgränsning av delområde JöA.
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Broarna bedöms bli både långa och 
ställvis höga. Anslutningarna till 
delområdet bedöms utföras i tunnel.  
(Alternativet vore att låta profilen 
gå lägre, vilket skulle resulterar i 
mycket långa anslutande bergtunn-
lar på grund av den höga topografin 
utanför delområdet.) Vid delar av 
sträckan kan betongtunnel behövas 
för att hantera bland annat stora 
grundvattenflöden eller otillräcklig 
bergtäckning.  Då majoriteten av 
delområdet består av lösa jordar 
med stora jorddjup bedöms ett fler-
tal övergångskonstruktioner krävas 
mellan de olika anläggningstyperna, 
samt pålning som grundförstärk-
ning längs stora delar av anlägg-
ningen.

Delområdet innefattar Jönköping tätort och det kan därför bli svårt att upprätta arbets-
områden och andra ytor som behövs vid byggnation, vilket innebär att de kommer att 
behöva minimeras i möjligaste mån. Då vägnätet är tätt behövs sannolikt inga nya arbets-
vägar.

Miljöeffekter 
Landskap
Det stora landskapsrummet med branter exponerade mot Vättern och staden är visuellt 
känsligt. Tunnelpåslag kan bli synliga från både sjön och stora delar av staden. Samtidigt 
innebär den dramatiska topografin möjlighet till vida utblickar över Vättern och Jönkö-
ping för resande på järnvägen. Tunnelpåslagen med förskärningar kan också försvåra 
spridningen av arter knutna till branternas ädellövskogar. Även i andra delar av delom-
rådet kan stadsnära natur med framförallt ädellövskog påverkas av såväl fragmentering 
som barriäreffekter. 

Söder om Munksjön kan industrihistorisk bebyggelse påverkas av både utradering och 
ändrad karaktär. I delområdet ligger även herrgården Strömsberg som bland annat kan 
skäras av från omgivande öppna marker. 

Hälsa och säkerhet 
En ny järnväg inom delområdet bedöms sammantaget kunna medföra omfattande ne-
gativa effekter för människors hälsa framförallt på grund av att många människor skulle 
komma att störas i sin boendemiljö. Höghastighetsjärnvägen innebär omfattande buller-
störning. Idag finns det huvudsakligen verksamhetsområden inom delområdet, men Jön-
köpings kommun planerar för en omvandling av området vid Munksjön och betydligt fler 
bostäder kan förväntas vid tiden för när en ny höghastighetsjärnväg tas i drift. Därmed 
kan fler människor komma att påverkas. Eftersom jorddjupen är mycket stora i delområ-
det finns det även en förhöjd känslighet för markvibrationer som kan orsaka störningar 
för boende. 

Många människor vistas i delområdet dagtid eftersom det rymmer stora handels- och 
verksamhetsområden. Här finns också flera verksamheter vilka betecknas som farliga. 
Sammantaget finns därmed en förhöjd risk för olyckor om en höghastighetsjärnväg loka-
liseras hit, både för omgivningen och för resenärer på järnvägen. 

Figur 81. Bedömd fördelning av anläggningstyper för  
delområde JöA, där bro bedöms vara mest kostnadsdrivande.
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Delområdets läge nära centrala Jönköping innebär att tillgänglighet till olika tätortsan-
knutna målpunkter varav flera är av betydelse för rekreations och friluftsliv, exempelvis 
golfbanan A6, kan försämras. Men en ny storskalig infrastruktur innebär också en möj-
lighet att åtgärda befintliga barriärer och skapa nya eller förbättrade samband därigenom.

Resurser tillgängliga för människan
Munksjön ingår i vattenskyddsområdet för Vättern. Det finns därför en risk att dricksvat-
tenresursen påverkas negativt, särskilt under byggskedet. Riskerna bedöms vara hanter-
bara. Om anläggningen av en ny järnväg innebär att en del av de förorenade jordmas-
sor, som finns i anslutning till Munksjön, saneras kan det innebära positiva effekter för 
dricksvattenintresset. Det finns en risk att det stadsnära jordbruket minskar om brukan-
det försvåras av järnvägsanläggningen.

Eftersom delområdet omfattar delar av Jönköpings tätort bedöms det vara svårt att nyttja 
massor för exempelvis vallar som bullerskyddsåtgärd. Passager genom områden med 
befintlig eller planerad bebyggelse är i flera fall trånga och därför väljs vanligtvis andra 
lösningar.

Klimat
De stora höjdskillnaderna inom delområdet samt mellan delområdet och intilliggande 
delsträckor innebär att klimatintensiva anläggningstyper som bro och tunnel sannolikt 
blir förekommande här. I delområdet finns även lösa jordar med mycket stor mäktighet 
vilket bedöms medföra behov av särskild grundförsträckning, vilket även det kan inne-
bära ökad användning av betong och cement med negativa effekter för klimataspekter 
som följd.
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13.3 Delområde JöB

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområdet ligger söder och öster om Jönköping tätort, och består huvudsakligen av  
kraftigt kuperad terräng.  Höjdskillnaderna mellan toppar och dalar uppgår till cirka  
150 meter. 

Delområdet domineras av morän och isälvsavlagringar. Generellt anges jorddjupen vara 
grunda eller omkring cirka 5–10 meter, men kan ställvis uppgå till cirka 30 meter. Berg i 
dagen förekommer lokalt, främst österut. Berggrunden domineras av graniter, basiter och 
gnejser. Svaghetszoner i berg bedöms i huvudsak vara nord-sydliga, men även  
nordväst–sydöstliga.  Dessa svaghetszoner återspeglas även i topografin i form av  
dalgångar. 

Den varierande topografin innebär att växlingar mellan flera olika anläggningstyper 
bedöms behövas, till exempel bro för passage av dalgångar, tunnel vid lokala höjder, samt 
skärning och bank. Vid delar av sträckan kan betongtunnel behövas för att hantera bland 
annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig bergtäckning vid tunneldragning.  
Eventuella tunnelpåslag öster om Tenhultsdalen hamnar i en brant bergslänt och kan bli 
storskaligt instabila och kräva förstärkningsåtgärder av berget. 

Området är relativt glesbebyggt och det bör vara lätt att upprätta arbetsområden och 
andra ytor som behöver vid byggnationen.

Miljöeffekter 
Landskap
Det öppna jordbrukslandskapet i Tenhultsdalen är känsligt för storskaliga strukturer som 
bryter av de nord-sydliga siktlinjerna, och som bidrar till fortsatt urbanisering av dal-
gången. Delområdet inbegriper även det öppna odlingslandskapet norr om  

Figur 82. Geografisk avgränsning av delområde JöB.
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Odensjö herrgård. Här är känsligheten 
för en storskalig anläggning som splitt-
rar upp eller visuellt påverkar det öppna 
landskapsrummet stor. I anslutning 
till bland annat herrgårdsmiljön finns 
habitatnätverk för ädellövträd. Risken 
att en järnvägsanläggning medför förlus-
ter av flera skyddsvärda träd är därför 
stor inom delområdet. En mindre del av 
delområdet är ännu inte speciellt stört 
av trafikbuller. Detta område består del-
vis av barrskog med inslag av både tall 
och gran. Här kan buller från höghas-
tighetståg komma att störa framförallt 
skogsfågel.

Hälsa och säkerhet
Det bor relativt många människor i del-
området, framförallt i de västra  
delarna mot Tabergsdalen. En ny järn-
väg skulle innebära störningar i form av 

förhöjda bullernivåer för de boende i järnvägens närområde. I de sydvästra delarna finns 
mjuka jordar och relativt stora jorddjup, vilket innebär förhöjd känslighet för markvibra-
tioner som kan störa närboende. En järnväg i delområdet kan också skapa en ny barriär 
mellan Odensjö och Jönköping. Järnvägen kan även försämra tillgängligheten till tät-
ortsnära rekreationsområden söder om Jönköping. Delområdets läge utanför Jönköping 
och Huskvarna innebär begränsad risk för olyckor sett till både omgivningen och en ny 
järnvägsanläggning.

Resurser tillgängliga för människan
Vattenskyddsområdet för Vättern passeras vid Tenhultsdalen. I dalgången finns en viss 
ansamling av potentiellt förorenade områden, vilket kan innebära en risk för vatten-
kvaliteten i vattendragen under byggskedet och därmed en risk för dricksvattenresursen. 
Eftersom passagen sker tvärs vattenskyddsområdet bedöms riskerna som begränsade och 
hanterbara. 

En ny järnväg inom delområdet kommer troligen behöva ta jordbruksmark i anspråk. Det 
finns även en risk för att lönsamheten för en del brukare kan komma att försämras genom 
barriäreffekter.

Inom området bedöms det finnas möjligheter att resursutnyttja massor för järnvägs- 
anläggningen eller för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde.

Klimat
De broar som planeras över exempelvis Tenhultsdalen står för den största delen av 
delområdets potentiella klimatpåverkan. Att passera Jönköping i mindre centrala delar 
innebär däremot en relativt flack topografi, vilket tillåter mindre klimatintensiva anlägg-
ningstyper för större delen av området.

Figur 83. Bedömd fördelning av anläggningstyper för  
delområde JöB, där bro bedöms vara mest kostnadsdrivande.
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13.4 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för 
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts 
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor 
i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning passage 
genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses 
som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljö-
bedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redo-
visar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde 
återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 

Delområde JöA
Passage genom delområde Jönköping A 
bedöms motverka målet för människors hälsa. 
Många människor i centrala delar av Jönkö-
ping kommer att störas av exempelvis buller 
i bostads- och arbetsmiljöer. Det finns också 
en risk att målet för sammanhållen bygd 
motverkas på grund av försämrad tillgänglig-
het till viktiga målpunkter. I området finns 
kultur- och naturmiljöer som kan påverkas av 
fragmentering och barriäreffekter. Passagen 
genom tätorten innebär vidare att det bedöms 
som svårt att nyttja massor för exempelvis 
bullervallar inom delområdet. För att nå del-
området krävs långa tunnlar som är en  
klimatintensiv anläggningstyp och därmed 
finns det en risk att målet för klimat motver-
kas.

Figur 84. Delområde JöA.

Figur 85. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.
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Delområde JöB
Passage genom delområde Jönköping A 
bedöms motverka målet för människors hälsa. 
Många människor i centrala delar av Jönkö-
ping kommer att störas av exempelvis buller 
i bostads- och arbetsmiljöer. Det finns också 
en risk att målet för sammanhållen bygd 
motverkas på grund av försämrad till-gäng-
lighet till viktiga målpunkter. I området finns 
kultur- och naturmiljöer som kan påverkas av 
fragmentering och barriäreffekter. Passagen 
genom tätorten innebär vidare att det bedöms 
som svårt att nyttja massor för exempelvis 
bullervallar inom delområdet. För att nå 
delområdet krävs långa tunnlar som är en kli-
matintensiv anläggningstyp och därmed finns 
det en risk att målet för klimat motverkas.

13.5 Kostnadsjämförelse för delsträcka Jönköping
Bro är den mest kostnadsdrivande anläggningstypen inom båda delområdena på del-
sträckan. Inom delområde JöA bedöms de stora topografiska skillnaderna till den an-
gränsande terrängen kräva att majoriteten av anläggningen utförs på bro. Hela anlägg-
ningen inom delområde JöA bedöms anläggas på lös mark med stora jorddjup, vilket 
medför att anläggningen kan behöva grundförstärkas med pålar, på många ställen med 
djupa pålar, vilket är kostnadsdrivande. 

Eftersom delområde JöB har varierande topografi bedöms både bro och tunnel bli frek-
vent förekommande, för att hålla en så plan profil som möjligt. En anläggning i områdets 
södra delar kan innebära mindre behov av pålning, vilket bedöms vara kostnadsreduce-
rande. JöB bedöms omfatta många växlingar mellan anläggningstyper eftersom topogra-
fin är mer kuperad. 

Passagen genom delområde JöA är kort i förhållande till övriga delområden. Detta i 
kombination med att nästan hela anläggningen inom delområde JöA bedöms utgöras av 
kostsamma anläggningstyper, med ett stort behov av markförstärkning, gör att  
kostnaden per meter järnväg bedöms bli hög, ca 50 % högre än för passage genom delom-
råde JöB. Kostnaden för att anlägga en station centralt i Jönköpings tätort, inom delom-
råde JöA, är betydligt högre än på landsbygden utanför staden, inom delområde JöB. En 
station i centrala delarna av staden inom delområde JöA förutsätter att järnvägen  
passerar genom både delområde JöA och JöB, medan en station inom delområde JöB 
skulle kunna nås av en järnväg som passerar enbart genom delområde JöB. 

Figur 86. Delområde JöB.
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13.6 Restidsjämförelse delsträcka Jönköping
Delsträcka Jönköping går genom ett mycket kuperat landskap, där skillnader i topogra-
fin mellan delområde JöA och JöB ger upphov till restidsskillnader mellan delområdena. 
Eftersom passerande tågen inte kommer kunna behålla hastigheten upp ur dalgången, 
bedöms restidsskillnaden mellan att gå ner i dalen (JöA) och att inte göra det (JöB) på 
relationen Stockholm–Göteborg bli 60 sekunder. En hastighetsnedsättning genom del-
område JöA till STH 250 km/h från nu antagna STH 320 km/h skulle öka skillnaderna 
mellan delområdena med ytterligare 30-45 sekunder. För tåg som gör uppehåll i Jönkö-
ping är restidsskillnaden på relationen Stockholm–Göteborg likvärdig med tåg som inte 
gör uppehåll. 

Om järnvägen väster om Station Jönköping viker av söderut mot delområde 10 eller 9 
kommer restidsskillnaden mellan delområdena öka. Om järnvägen istället viker av mot 
norr väster om Station Jönköping minskar restidsskillnader mellan delområde JöA och 
JöB.  

För relationen Stockholm–Malmö påverkas restiderna främst av kopplingspunktens läge 
väster om Jönköping station. Restidsskillnaden är störst mellan stationsläge i delområde 
JöA och stationsläge långt till öster i delområde JöB. Vid passage genom delområde JöA 
bedöms restiden bli 1,75–2,75 minuter längre, jämfört med passage genom delområde 
JöB. För tåg mot Malmö är restidsskillnaden större för tåg som gör uppehåll, då dessa 
måste sakta ner både vid uppehållet och vid kopplingspunkten, där växlarna ger en 
hastighetsbegränsning. Med den principiella stationsutformning för Station Jönköping 
som tillämpas i denna åtgärdsvalsstudie uppstår en gemensam dubbelspårig sträcka från 
kopplingspunkten till Station Jönköping. Med stationsläge inom delområde JöA skulle 
denna sträcka med reducerad hastighet bli lång, eftersom kopplingspunkten inte kan 
ligga inom delområdet.

För stationsalternativ i JöB kan kopplingspunkten integreras med stationen. Restiden för 
tåg som gör uppehåll på relationen Stockholm–Malmö bedöms, med antagen principiell 

Figur 87. Stationen i Jönköping påverkar var kopplingspunkten kan lokaliseras och kopplingspunktens läge 
påverkar banans totala längd i relationen Stockholm–Malmö. K1 och K2 ligger i delområde JöB medan K3 kan 
ligga i delområde 7, 8, 9 eller 10 beroende på hur linjen fortsätter väster om Jönköping.
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Tabell 2. Restidsskillnad för stationer på huvudbana i JöA eller JöB. *Den större restidsskillnaden uppstår med 
STH 250 km/h genom JöA, istället för antagna 320 km/h.

Alternativ Station i JöA Station i JöB

Stockholm–Göteborg,
utan uppehåll Jämförelsealternativ Minskar ca 1-2 min*

Stockholm–Göteborg, 
med uppehåll Jämförelsealternativ Minskar ca 1-2 min

Stockholm–Malmö,
utan uppehåll Jämförelsealternativ Minskar ca 2-3 min*

Stockholm–Malmö,
med uppehåll Jämförelsealternativ Minskar ca 5-7 min

stationsutformning, bli 4,74–6,5 minuter längre med station inom delområde JöA.  Med 
en annan stationsutformning än den nu antagna, tillsammans med fyrspår västerut från 
stationen, bedöms detta vara möjligt att integrera kopplingspunkten med stationen även i 
JöA. Detta skulle resultera i likvärdig kapacitet som vid station inom JöB. 

Stationsprincip med bibana i Jönköping går både i delområde JöA och i JöB. Huvudba-
nan går i delområde JöB, men bibanan går ner i dalgången (JöA). Utan uppehåll bedöms 
restiden bli likvärdig med JöB. Restidsmässigt för tåg med uppehåll mot Göteborg får 
bibanan längst gångtid. För tåg mot Malmö blir den istället något snabbare än huvudbana 
i JöA, eftersom bibanan kan svänga söderut snabbare.
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14 Delsträcka Jönköping-Borås

Sammanfattning kapitel 14:

I kapitel 14 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de fyra delområden 
som ingår i delsträckan Jönköping–Borås. För varje delområde görs en 
översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grund- 
förhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighets-
järnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs 
utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider. 

14.1 Avgränsade delområden 
Delsträckan har delats upp i fyra delområden, se Figur 88, vilka sträcker sig hela vägen 
från avgränsningen vid delsträcka Jönköping till gränsen mot Borås. Avgränsningen 
mot Borås medger passage in i staden både norr- och söderifrån. Avgränsningen mot 
delsträcka Jönköping har gjorts så att passage över Tabergsdalen ryms i delsträckan för 
Jönköping. Samtliga delområden överlappar varandra i övergången till delsträcka  
Jönköping medan delområde 10 inte sträcker sig hela vägen upp till den nordliga avgräns-
ningen för utredningsområdet vid gränsen mot Borås. Delområden överlappar varandra 
även i denna del.

Figur 88. Avgränsning av delsträcka Jönköping-Borås.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:

Delområde 7
• Innehåller större delen av Dumme mosse

• Innehåller väg 40 på sträckan öster om Ulricehamn

• Innehåller Hökensås södra delar

• Innehåller Tidans dalgång med bland annat Stråken

• Innehåller Ätradalen och Hössnadalen

• Viskans dalgång i del som går parallellt med sträckningen från Jönköping till Borås

Delområde 8
• Innehåller Gagnaryds mosse

• Innehåller norra delen av Komosse 

• Innehåller de största sammanhängande torvmarkerna

• Innehåller Ulricehamns tätort

• Innehåller de djupa delarna av sprickdalen vid Åsunden och Tolken

• Innehåller de delar av Toarpsdalen som har mest markant stora höjdskillnader

Delområde 9
• Innehåller Nissadalens minst befolkade del

• Innehåller flacka delen av sprickdalen vid Åsunden inkluderande landtungan och 
sjöarna söder om Åsunden

• Innehåller det mest markanta herrgårdslandskapet invid Åsunden med angränsande 
sjöar

• Innehåller flera av de mindre orter som finns i ett band från Gällstad in mot Borås

Delområde 10
• Innehåller områdena med störst sammanhängande jorddjup i Nissadalen

• Innehåller området söder om de större sjöarna på delsträckan 

• Innehåller flera av de mindre tätorterna som ligger utmed Kust till Kustbanan
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14.2 Delområde 7

07

08

09

10

JöA

JöB02 01

03

Borås

Jönköping

Ä
tr

ad
al

en

H
ös

sn
ad

al
en

To
ar

ps
da

le
n

Ni
ss

an
s 

da
lg

ån
g

Ryd

Axamo

Torsbo

Gingri

Lindrum

Röshult

Torhult

Broholm

Baskarp

Kråkered
Köttkulla

Hulu

Nitta

Ljung

Vegby

Dalum

Trädet

Aplared

Länghem

Dannike

Äspered

Målsryd

Timmele

Hökerum

Marbäck

Sandhem

Furusjö

Hillared

Sexdrega

Limmared

Dalstorp

Tosseryd

Annelund

Rånnaväg
Gällstad

Rosenlund

Ljungsarp

Frufällan

Borgstena

Rångedala

Blidsberg

Bottnaryd

Fagerhult

Gånghester

Habo

Taberg

Fristad

Mullsjö

Odensjö

Bankeryd

Svenljunga

Dalsjöfors

Ulricehamn

Älmestad

Sjöbo
Brämhult

Hovslätt

Od

Öra

Möne

Böne
Habo

Vänga

Tämta

Tärby

Molla

Grude

Toarp

Murum

Härna

Humla

Roasjö

hestra

Vesene

Varnum

Alboga

Knätte

Liared

Månstad
Hulared

S Åsarp

Månsarp

Ornunga

Tvärred

Börstig

Ljushult

Grönahög

Ölsremma

Asklanda Broddarp
Solberga

Kärråkra

Gullered

Fivlered

Bjurbäck

Järstorp

N Unnaryd

Finnekumla

Kölingared

Strängsered

Gustav Adolf

Stengårdshult

46

40

42

27

27

41

40

26

47
26

26

47
40

183

154

156

157

182

195
185

E4

Såken
Yttre

Jogen

Lysjön

Rasjön

Eckern

Fängen

Öresjö

Sämsj.

Tolken

Lönern

Sämsjön

Stråken

Brängen

Nässjön

Stråken

Sandsjön

Sandsken

Svansjön

Simmesjön

Torpasjön
Bystadsj.

Knipesjön

Vederydssjön

Trehörningen

Mulserydssjön

Grytteredssjön

Lagmanshagasjön
Stengårdshultasjön

Åsunden

Jä
lm

ån

Ni
ss

an

N
issan

Komosse

Äramossen

Store mosse

Dumme mosse

Trollamossen

Kättesjö mosse

Prästeryds mosse

Komosse Ta
be

rg
sd

al
en

Barnarp

Hov

Hössna

Angerds-

Hällstad

Mulseryd

Åsunden

Munksj.

Ornungasjö

Ät
ra

n

S
äm

ån

N
os

sa
n

Viskan

Gagnaryds mosse

0 15 km
o

Utredningsområde (dec 2017)

Figur 89. Geografisk avgränsning av delområde 7.

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 7 utgörs till största del av kraftigt varierande topografi med lokala höjdskill-
nader uppemot 80–120 meter. Jämnare topografi återfinns precis väster om Vättern-
sänkan, samt i ett mindre område väster om Bottnaryd där landskapet är mer böljande 
kuperat.

Området domineras av morän och berg i dagen. Vidsträckta partier av isälvssediment  
genomskär området i nord-sydlig riktning. Torvpartier bedöms förekomma i hela områ-
det. Breda stråk med mycket stora jorddjup förekommer, huvudsakligen i anslutning till 
de tre stora nord-sydgående dalgångarna i Tidans dalgång, Hössnadalen och Ätradalen. 
Generellt förekommer ytnära berg mer på höjderna medan dalarna ofta har större jord-
djup. 

Svaghetszoner i berg förväntas förekomma i främst nord-sydlig och nordnordöst- 
sydsydvästlig riktning. Dessutom finns flacka överskjutningar från väster mot öster som 
uppträder som nästintill horisontala sprickplan. Enstaka nordöst-sydvästliga svaghetszo-
ner bedöms förekomma, främst på höglandet väster om Jönköping. 

De stora höjdskillnaderna mellan Vätternsänkan och höglandet väster om Jönköping, till-
sammans med behovet att passera Natura 2000-området Dumme mosse och Jönköpings 
flygplats, innebär att en anslutning mot ett stationsläge inom delområde JöA bedöms 
kräva en längre bergtunnel genom den östra delen av delområde 7. Även vid anslutning 
mot ett stationsläge inom delområde JöB, på höjderna söder om Jönköping, bedöms det 
behövas en lång bergtunnel för att möjliggöra passage av flygplatsen och Dumme mosse. 
Den varierande topografin bedöms även kunna innebära att flertalet kortare bergtunnlar 
behövs för att åstadkomma en så plan järnväg som möjligt. En anläggning i delområde 7 
bedöms kräva en betydligt högre andel bergtunnel än en anläggning i något av de andra 
delområdena inom delsträckan Jönköping-Borås. Den varierande topografin kan även 
komma att kräva ett antal broar, framförallt för att möjliggöra passage av bland annat de 
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nord-sydgående dalgångarna. Dessa bro-
ar bedöms variera i höjden 10–40 meter 
beroende på bland annat lokala topogra-
fiska skillnader. En anläggning i delom-
råde 7 bedöms behöva ungefär hälften så 
mycket bro som övriga delområden längs 
delsträckan. Vid delar av sträckan kan 
betongtråg eller betongtunnel behövas 
för att hantera bland annat stora grund-
vattenflöden. Mängden betongtråg/ 
betongtunnel bedöms inte variera 
nämnvärt mellan delområdena inom 
delsträckan.

Största delen av området är relativt 
glesbebyggt och det bör vara lätt att upp-
rätta arbetsområden och andra ytor som 
behövs vid byggnationen.

Vid anläggandet av höghastighets- 
järnvägen kan det uppstå stora mängder  
massor till följd av bland annat schakt-

ning och sprängning. I delområde 7 bedöms en liten del av underlaget bestå av lös mark, 
vilken är svårare att återanvända. Mängden massor av fast typ bedöms bli så pass stor att 
den kan återanvändas i anläggningen.

Miljöeffekter 
Landskap
En eventuell passage över Dumme mosse och de större dalgångarna, som Ätradalen, ger 
möjlighet till utblickar över öppna landskap och gör resan utmed höghastighetsjärnvägen 
variationsrik. Men det innebär också intrång i ostörd natur och i odlat kulturlandskap där 
höga visuella kvaliteter riskerar att påverkas negativt. Om järnvägen bildar barriärer och 
fragmenterar jordbrukslandskapet i dalgångarna är risken stor för igenväxning på grund 
av minskat brukande. Effekterna av en järnväg genom dalgångarna beror på lokalisering 
och utformning av exempelvis broar. 

Det här området befolkades mycket tidigt och gravar från alla tidsperioder finns repre-
senterade, med störst kvantitet i mellersta och västra delarna. Känsliga områden finns till 
exempel i skogsområdet väster om Jönköping vid Axamo och Dumme mosse, som är ett 
kärnområde för den tidiga järnframställningen och hade stor betydelse för Jönköpings 
tillkomst. De rika kultur- och fornlämningsmiljöer som passeras genom Ätrans och Vis-
kans dalgångar riskerar att splittras upp och utraderas vid en lokalisering här.

I områdets östra del finns stora områden med myrar och sumpskog. Spridningssamband 
för arter knutna till dessa miljöer försämras betydligt, framförallt om järnvägen dras över 
de stora myrmarkskomplexen. För att undvika störningar i dessa områden kan järnvägen 
anläggas i tunnel. Det innebär dock stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna 
också är mycket känsliga för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga. 

I de västra delarna finns ett av utredningsområdets största och bäst sammanhängande 
habitatnätverk för barrskogslevande arter. En del av dessa arter får reducerade möjlighe-
ter att sprida sig i nord-sydlig riktning på de platser där järnvägen inte passerar i tunnel. 
Samtidigt kan en järnväg i östvästlig riktning här förbättra spridningssambanden för 
öppenmarksarter.

Figur 90. Bedömd fördelning av anläggningstyper för  
delområde 7, i detta fall antaget en anslutning mot stationsläge 
inom delområde JöA. Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande  
inom delområdet.
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Hälsa och säkerhet
I delområdet bor flest människor dels i passagen ut från Jönköping och dels i de mindre 
tätorterna som exempelvis Bottnaryd och Timmele, samt i ingången mot Borås. Här kan 
därför många människor komma att störas av bland annat buller från höghastighetsjärn-
vägen. I den norra delen av delområdet kan passagen västerut från Jönköping ske i tunnel, 
vilket minskar störningen från luftburet buller. Istället kan stomljud när tåget passerar 
genom tunnel under bebyggelse störa människor som vistas här. På landsbygden mel-
lan Jönköping och Ätra-/Hössnadalen bedöms det finnas goda möjligheter att lokalisera 
järnvägen på ett sätt som begränsar bullerstörningen för boende. På delsträckan finns 
flera områden, blanda annat vid Bottnaryd och Timmele, med stora jorddjup, till viss del 
sammanfallande med mjuka jordar, vilket ger en förhöjd känslighet för markvibrationer 
när ett tåg passerar i hög hastighet. 

Delområdets snäva avgränsning i väster innebär att flera tätorter berörs. Därmed finns en 
förhöjd säkerhetsrisk vid passage i denna del. Jönköpings flygplats, vilken betecknas som 
en farlig verksamhet ligger i de östra delarna av delområdet. En olycka här representerar 
en risk för järnvägen med låg sannolikhet men med stora potentiella konsekvenser.

I de små tätorterna i Ätradalen finns både lokala grundskolor och församlingar som fung-
erar som mötesplatser och gör det attraktivt att bo kvar. Små socknar kan vara en indika-
tion på tätbebyggda områden som av de boende upplevs – både historiskt och idag – som 
en och samma bygd. En ny järnväg som passerar i Ätrans dalgång eller som går invid 
någon av tätorterna kan bryta sociala samband, försämra tillgängligheten samt påverka 
både bygdens identitet och attraktivitet om inte åtgärder vidtas. Detta gäller också  
Viskans dalgång från Hökerum och västerut. Upphöjda anläggningstyper som bro begrän-
sar den fysiska barriären, men är inte nödvändigtvis till fördel ur ett visuellt perspektiv.

Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenfö-
rande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen 
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka 
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vid-
tas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas 
utmed långa sträckor. Det finns flera grundvattentäkter med skyddsområde inom delom-
rådet och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrun-
nar. Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vat-
tenförsörjningen för många boende inom delområdet men också försämra den framtida 
vattenutvinningen. I väster berör delområdet en del av vattenskyddsområdet för Öresjö. 
Viskan rinner genom delområdet nära uppströms Öresjö och det finns en risk att markar-
beten under byggskedet kan påverka vattenkvaliteten. Inom delområdet finns potentiellt 
förorenad mark utmed bland annat Viskan och i Ätradalen. Om anläggningen av en ny 
järnväg innebär att en del av de förorenade jordmassorna saneras, kan det innebära posi-
tiva effekter för vattenkvaliteten och därmed även dricksvattenintresset. 

I framförallt dalgångarna kan brukandet av den odlade marken försvåras genom frag-
mentering och barriäreffekter. För skogsbruk bedöms de västra delarna som mest käns-
liga eftersom här finns en mycket stor ansamling av små skogsfastigheter.

Klimat
De stora relativa höjdskillnaderna inom delområdet innebär att anläggningstyper med 
relativt stor klimatpåverkan komma att bli vanligt förekommande. Till exempel kan en 
lång tunnel komma att krävas för att nå höglandet väster om Jönköping. Långa tunnlar 
kan även medföra behov av parallell räddningstunnel vilket ytterligarer ökar på klimatpå-
verkan. 
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14.3 Delområde 8

Figur 91. Geografisk avgränsning av delområde 8.

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 8 domineras av kraftigt varierande topografi med lokala höjdskillnader på upp 
till 90 meter. Området kring Komosse och Gagnaryds mosse består av en mer böljande 
terräng där de lokala höjdskillnaderna kan vara uppemot cirka 50 meter. 

Området domineras av morän och berg i dagen. Torv är vanligt förekommande och vid-
sträckta torvmossar återfinns. Isälvssediment förekommer, främst i området kring Ryd. 
Enligt jorddjupsmodellen förekommer områden med jorddjup uppemot cirka 50 meter, 
främst i ett nord-sydligt stråk längs, och väster om Nissans dalgång, samt nordväst om 
sjön Tolken. I den västra halvan av delområdet bedöms jorddjupen generellt vara små 
och nästintill hälften av ytan utgörs av ytnära berg. Svaghetszoner i berg bedöms före-
komma i främst nord-sydlig och nordnordöst-sydsydvästlig riktning. Dessutom finns 
flacka överskjutningar från väster mot öster som uppträder som nästintill horisontala 
sprickplan. Enstaka nordöst-sydvästliga svaghetszoner förekommer, främst på höglandet 
väster om Jönköping.  

Den varierande topografin och de växlande markförhållandena innebär att växlingar 
mellan flera olika anläggningstyper kan behövas, till exempel bro, bergtunnel, skärning 
och bank. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera 
bland annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig bergtäckning vid tunneldragning. 
Ett flertal bergtunnlar kan bli aktuella med hänsyn till den varierande topografin. Vid 
anslutning mot ett stationsläge i delområde JöA, nära stadens centrum, bedöms långa 
bergtunnlar behövas för att nå höglandet i delområde 8. Anslutning mot en station på 
landsbygden söder om staden, inom JöB, bedöms däremot innebära att det omgivande 
höglandet kan nås utan bergtunnel. 
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Inom delområde 8 ligger Natura-2000 mossarna Gagnaryds mosse, Äramosse och  
Rullamosse samt stora delar av Komosse. För att bevara naturvärdena på mossarna kan 
en passage under mark, troligen bergtunnel, bli aktuell.  Myrmarken Komosse utgörs 
av en höjd och de västra delarna passeras troligen i bergtunnel på grund av den brant 
stigande topografin. 

Inom delområdet finns sjön Åsunden 
som sträcker sig i nord-sydlig riktning. 
För att passera denna bedöms en lång 
och hög bro vara ett alternativ. Det i 
kombination med den kraftigt lokala 
topografiska skillnader innebär att 
en anläggning inom delområde 8 kan 
behöva ett antal broar. Mängden bro 
bedöms bli det dubbla jämfört med 
delområde 7 och 10, men mindre än 
för delområde 9. Höjden på broarna 
kan variera i höjden cirka 10–50 meter 
beroende på bland annat de lokala 
topografiska skillnaderna. Mängden 
bergtunnel inom delområdet beror av 
hur anslutningen till Station Jönköping 
blir. Ett lågt stationsläge innebär att 
långa bergtunnlar kan behövas för att 
nå höglandet, medan ett högt beläget 
stationsläge resulterar i ett mindre 
behov av tunnel.

Största delen av området är relativt 
glesbebyggt, och det bör vara lätt att 
upprätta arbetsområden och andra ytor 
som behövs vid byggnationen.

Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan det uppstå stora mängder massor till 
följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 8 bedöms en liten del av 
underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att återanvända. Mängden massor av fast 
typ bedöms bli så pass stor att den kan återanvändas i anläggningen.

Miljöeffekter 
Landskap
Landskapet är variationsrikt inom delområdet, med exempelvis flacka vidder på  
Komosse, småskaligt skogslandskap, odlingslandskap i dalgångarna samt stora sjöar som 
Åsunden och Tolken. Passage på bro över sjöarna ger möjlighet till utblickar för rese- 
närerna. Detsamma gäller om järnvägen går i markplan över de öppna myrmarkerna som 
till exempel Komosse. Men det skulle innebära omfattande intrång i exempelvis ostörd 
natur i myrmarkerna och i kulturmarker kring sjöarna. Myrmarkskomplexen i del- 
området rymmer en stor mängd miljöer av nationell betydelse. Passage genom eller nära 
något av de stora myrmarkskomplexen skulle innebära omfattande negativa effekter i 
form av bland annat fragmentering, barriär och bullerstörningar. Anläggning i tunnel 
innebär också stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna är mycket känsliga 
för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga. 

Beroende på placering och utformning kan en bro över exempelvis Åsunden innebära 
olika visuella effekter. En hög bro där sjöns sidor är som högst kan till exempel förstärka 

Figur 92. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 
8, i detta fall antaget en anslutning mot ett stationsläge på 
höjderna söder om staden, inom delområde JöB. Bro bedöms 
vara mest kostnads-drivande inom delområdet. Mängden 
bergtunnel beror av anslutningen till station Jönköping. Ett 
stationsläge i dalgången bedöms kräva långa bergtunnlar för att 
nå höglandet väster om stationen, vilket skulle förändra fördel-
ningen av anläggningstyper i delområde 8.
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det dramatiska i landskapets stora nivåskillnader. I sjölandskapet runt Åsunden och vi-
dare i sprickdalarna västerut finns större samlade odlingsbygder i nord-sydliga stråk. Här 
finns också flera småorter och ett flertal kyrkbyar. De småkaliga strukturerna är känsliga 
för bland annat skalbrott och uppsplittring. Kring Åsunden finns ädellövskogsnätverk, 
området är även fornlämningsrikt och här finns också historiskt viktiga kommunikations-
stråk. Om järnvägen bildar barriärer och fragmenterar jordbrukslandskapet i dalgångarna 
är risken stor för igenväxning på grund av minskat brukande. Effekterna i dalgångarna 
kan minskas något genom hög bro och omsorgsfull lokalisering.

Hälsa och säkerhet
I delområdet bor flest människor i Ulricehamn och i tätorterna närmast Borås som Dal-
sjöfors och Gånghester samt i de östra delarna närmast Jönköping. Risken för att många 
människor störs av buller är som störst om järnvägen lokaliseras till områden nära en 
eller flera av dessa tätorter. På delsträckan finns områden med förhöjd känslighet för 
markvibrationer vid bland annat Ulricehamn och Dalsjöfors. Här kan vibrationsstörning-
ar uppstå för boende. 

Det bedöms finnas goda möjligheter att begränsa risken för både omgivning och anlägg-
ning genom anpassad lokalisering inom delområdet. Delar av området är glesbefolkat och 
korsning med leder för farligt gods kan begränsas.

En järnväg invid någon av tätorterna kan också bryta sociala samband, försämra till-
gängligheten till målpunkter både inom och utanför samhällena, samt påverka orternas 
identitet och attraktivitet. Delområdet rymmer även flera sammanhängande tysta områ-
den av betydelse för det rörliga friluftslivet. Betydelsen för friluftsliv speglas bland annat i 
förekomsten av flera vandringsleder. I de västra delarna finns viktiga tätortsnära rekrea-
tionsområden. Dessa områden och anläggningar kan både komma att störas och fragmen-
teras av en höghastighetsjärnväg.

Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenfö-
rande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen 
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka 
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vid-
tas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas 
utmed långa sträckor. Det finns flera grundvattentäkter med skyddsområde inom delom-
rådet och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrun-
nar. Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vat-
tenförsörjningen för många boende inom delområdet men också försämra den framtida 
vattenutvinningen. I väster berör delområdet en del av vattenskyddsområdet för Öresjö. 
Delområdet berör biflöden till Viskan uppströms Öresjö och det finns en risk att markar-
beten under byggskedet kan påverka vattenkvaliteten. 

Området har få men lokalt verksamma jordbrukare och verksamheten är till synes små-
skalig. Det innebär att intrång och barriärer i hög grad kan påverka enskilda brukare. Det 
finns dock goda möjligheter att lokalisera en järnväg inom delområdet på ett sätt som 
begränsar effekterna för jordbruket. För skogsbruk bedöms de västra delarna som mest 
känsliga eftersom här finns en mycket stor ansamling av små skogsfastigheter.

Förutom i de stora myrmarkskomplexen bedöms det finns möjlighet att nyttja massor för 
exempelvis bullervallar och andra kringanläggningar.

Klimat
De djupa sprickdalarna i delområdet innebär att bro relativt sett är en sannolikt vanligt 
förekommande anläggningstyp i delområdet, vilket är klimatpåverkande. Om järnvägen 
passerar i tunnel för att minska störning i exempelvis känsliga naturmiljöer ökar klimat-
påverkan ytterligare.
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14.4 Delområde 9

Figur 93. Geografisk avgränsning av delområde 9.

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 9 domineras av ett spricklandskap med lokalt kraftiga skillnader i topografin, 
uppemot 90 meter. Terrängen vid Komosse är mer böljande med lokalt små höjdskillna-
der. I södra delen av delområdet bedöms området bli mer homogent, medan topografin 
varierar mer i de norra delarna. Den största variationen i topografin finns i områdets 
östra och västra del, kring Borås respektive Jönköping.

Marken i delområde 9 domineras av morän. Torv är vanligt förekommande och vid-
sträckta torvmossar återfinns. Partier där berget går i dagen förekommer lokalt över hela 
området, dock i större omfattning i områdets västra del. Jorddjupen bedöms utifrån jord-
djupskartan vara generellt stora, lokalt över 50 meter, och berg i dagen återfinns endast 
ställvis. Partier med isälvssediment finns främst i områdets östra del. Svaghetszoner i 
berg bedöms främst förekomma i nordnordväst-sydsydöstlig riktning, men även nord-
sydliga och nordöst-sydvästliga svaghetszoner förekommer. Dessutom finns flacka över-
skjutningar från väster mot öster som uppträder som nästintill horisontala sprickplan.  

Eftersom topografin varierar kraftigt lokalt bedöms anläggningstyperna komma att  
variera och flera övergångar mellan exempelvis bank, bro, skärning och eventuellt berg-
tunnel kan behövas. Längs delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas 
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för att hantera bland annat stora 
grundvattenflöden. För passage av ex-
empelvis dalgångar och vattendrag kan 
broar behövas. Dessa bedöms variera 
i höjden cirka 10–60 meter. Mängden 
bro bedöms bli upp till dubbelt så stor 
som de övriga delområdena på del-
sträckan. Om anläggningen placeras 
i delområdets norra del kan bergtun-
nel bli aktuellt för att passera lokala 
bergsknallar. Mängden bergtunnel är 
även beroende av hur anslutningen till 
Station Jönköping blir. Ett lågt  
stationsläge innebär att långa berg-
tunnlar kan behövas för att nå höglan-
det. 

Största delen av området är relativt 
glesbebyggt och det bör vara lätt att 
upprätta tillfälliga etableringsytor för 
produktionen.

Vid anläggandet av höghastighetsjärn-
vägen kan det uppstå stora mängder 

massor till följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 9 bedöms en 
stor del av underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att återanvända, men mängden 
massor av fast typ bedöms bli så pass stor att den kan återanvändas i konstruktionen. 

Miljöeffekter 

Landskap
Delområdet rymmer bland annat södra delen av Komosse, sjöarna söder om Åsunden och 
landtungan mellan Åsunden och dessa sjöar. Landskapet runt sjöarna präglas av ädellövs-
skogsrika herrgårdsmiljöer. Här är landskapet känsligt för en storskalig infrastruktur som 
skulle konkurrera med herrgårdarnas dominans. Här finns också betydelsefulla habitat-
nätverk för ädellövskog och även ängs- och hagmarker. Det finns små möjligheter att lo-
kalisera järnvägen inom delområdet på ett sätt som inte ger negativa effekter på sjöarnas 
herrgårdslandskap, med avseende på exempelvis den visuella upplevelsen, förståelsen av 
områdets historia och spridningssamband för arter knutna till gammal ädellövskog. 

I de västra delarna finns flera karaktäristiska småorter med koppling till textilindustrin. 
Dessa är känsliga för bland annat skalbrott och uppsplittring. I de östra delarna finns dels 
stora sammanhängande barrskogar och dels Komosse som i båda fallen hyser värdefulla 
miljöer för störningskänsliga fågelarter och annat vilt. Komosse är i sig en helt unik livs-
miljö som genom sin storlek och orördhet behöver undantas helt från påverkan från fram-
tida järnvägsanläggning inom delområdet. Det finns möjligheter att lokalisera järnvägen 
utanför det stora myrmarkskomplexet, alternativt anlägga järnvägen i tunnel, för att  
undvika störningar i dessa områden. Tunnelanläggning innebär dock stora geo- 
hydrologiska utmaningar eftersom myrarna också är mycket känsliga för ändrade grund-
vattennivåer, även tillfälliga. 

Hälsa och säkerhet
I mer tätbefolkade delar av delområdet, som västra delarna av Jönköping och i området 
med flera mindre tätorter öster om Borås kan många människor komma att störas av 

Figur 94. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 9,  
i detta fall antaget en anslutning mot ett stationsläge på höjderna  
söder om staden, inom delområde JöB. Bro bedöms vara mest  
kostnadsdrivande inom delområdet. Ett stationsläge i dalgången 
bedöms kräva långa bergtunnlar för att nå höglandet väster om 
stationen, vilket skulle förändra fördelningen av anläggningstyper  
i delområde 9.
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framförallt luftburet buller om inte särskilda skyddsåtgärder vidtas. I delområdet finns 
områden med förhöjd känslighet för markvibrationer vid bland annat Vegby, där vibra-
tionsstörningar kan uppstå för boende. Om järnvägen undviker tätorterna i den östra 
delen bedöms en järnväg som lokaliseras till delområdet innebära begränsade risker för 
omgivningen. Det finns också begränsat med objekt som innebär risk för anläggningen.

I de östra delarna finns stora tysta områden och värdefulla rekreationsmiljöer inklusive 
bland annat Komosse. En höghastighetsjärnväg kan i dessa delar störa både genom buller 
och genom visuell påverkan. En järnväg kan också begränsa tillgängligheten till tät-
ortsnära rekreationsområden väster om Taberg och öster om Borås. Torpa Stenhus, som 
ligger vid Torpasjön, utgör en viktig målpunkt för turismen. Upplevelsen av slottet med 
tillhörande byggnader och miljön kring dessa skulle kraftigt förändras av en höghastig-
hetsjärnväg.

Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenfö-
rande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen 
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka 
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vid-
tas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas 
utmed långa sträckor. Det finns grundvattentäkter med skyddsområde inom delområdet 
och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrunnar. 
Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vattenför-
sörjningen för många boende inom delområdet, men också försämra den framtida vatten-
utvinningen. I väster berör delområdet del av vattenskyddsområdet för Öresjö. Det finns 
en viss risk att markarbeten under byggskedet kan påverka vattenkvaliteten. 

Området har få men lokalt verksamma jordbrukare och verksamheten är till synes små-
skalig. Det innebär att intrång och barriärer i hög grad kan påverka enskilda brukare. För 
skogsbruk bedöms de västra delarna som mest känsliga eftersom här finns en mycket stor 
ansamling av små skogsfastigheter.

Förutom i de stora myrmarkskomplexen bedöms det finns möjlighet att nyttja massor för 
exempelvis bullervallar och andra kringanläggningar.

Klimat
Delområdet är relativt flackt, vilket innebär att mindre klimatintensiva anläggningstyper 
är möjliga. I området finns dock lösa jordar, vilket kan innebära att även anläggningsty-
per som bank behöver grundförstärkas genom exempelvis pålning.
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14.5 Delområde 10

Figur 95. Geografisk avgränsning av delområde 10.

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Delområde 10 domineras av en storskaligt böljande terräng och är det flackaste delområ-
det på delsträckan. Närmast Borås liknar terrängen mer de övriga delområdenas kraftigt 
kuperade terräng med lokala höjdskillnader på uppemot 50 meter. Närmast Jönköping 
varierar topografin kraftigt, där en anslutning mot ett stationsläge i delområde JöA nära 
stadens centrum, skulle innebära att stora höjdskillnader måste passeras. En anslutning 
mot ett stationsläge på landsbygden söder om staden, inom JöB, innebär att de stora 
höjdskillnaderna undviks.

Området domineras av morän och isälvssediment. Torv samt partier med berg i dagen 
förekommer lokalt över hela området. Jorddjupen i området bedöms främst vara cirka 
5-10 meter, men i Nissandalen finns enligt jorddjupsmodellen sammanhängande större 
jorddjup på cirka 5–30 meter. Svaghetszoner i berg förväntas uppträda i främst  
nord-sydlig och nordnordöst-sydsydvästlig riktning. Dessutom finns flacka över- 
skjutningar från väster mot öster som uppträder som nästintill horisontala sprickplan. 
Enstaka nordöst-sydvästliga svaghetszoner förekommer. 

Då den lokala topografin är generellt jämn bedöms höghastighetsjärnvägen främst kunna 
anläggas på bank och i skärning. Bergtunnel kan bli aktuellt när enstaka lokala höjder 
passeras, liksom bro kan bli aktuellt vid exempelvis dalgångar, lokala sänkor och vatten-
drag.  Broarna bedöms inom delområdet variera i höjden cirka 10–60 meter, beroende 
på bland annat lokala höjdskillnader. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betong-
tunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden. Mängden bro, tun-
nel och betongtråg/-tunnel bedöms bli mindre i delområde 10 än i övriga delområden 
på delsträckan. Mängden bergtunnel är dock beroende av hur anslutningen till Station 
Jönköping blir. Ett lågt stationsläge innebär att långa bergtunnlar kan behövas för att nå 
höglandet. 
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Största delen av området är relativt 
glesbebyggt och det bör vara lätt att 
upprätta tillfälliga etableringsytor för 
produktionen. 

Vid anläggandet av höghastighetsjärn-
vägen kan det uppstå stora mängder 
massor till följd av bland annat schakt-
ning och sprängning. I delområde 10 
bedöms en stor del av underlaget bestå 
av lös mark, vilken är svårare att åter-
använda, men mängden massor av fast 
typ bedöms bli så pass stor att den kan 
återanvändas i konstruktionen.

Miljöeffekter 
Landskap 
Delområdet ligger söder om de stora 
myrmarkerna och söder om de stora 
sjöarna i Ätra-dalen. I det småskaliga 
landskapet som dominerar på del-
sträckan finns vissa möjligheter att 
integrera anläggningen på ett sätt som 
begränsar effekterna för den visuella upplevelsen. Väster om Nissan och fram till Borås 
finns ett större antal ålderdomliga odlingslandskap, inte  
sällan i anslutning till drumliner/åssträckningar. Dessa områden är även fornlämningsri-
ka och miljöerna är känsliga för bland annat splittring. I delområdets västra del finns Kust 
till kust-banan och i öster finns den historiskt viktiga Nissastigen. En ny korsande järnväg 
kan innebära att befintliga kommunikationsmiljöer struktureras om och splittras. Särskilt 
kommunikationsmiljön vid Nissan är känslig för skalbrott. 

En järnväg genom delområdet kommer att påverka större sammanhängande barrskogs-
miljöer som är viktiga för skogsfågel och vilt. Det kan påverka arternas möjlighet att 
förflytta sig i landskapet och även orsaka störningar främst i form av buller i dessa annars 
ostörda miljöer. Spridningssambanden för öppenmarksarter skulle kunna förbättras ut-
med järnvägsanläggningen i ostvästlig riktning genom barrskogsmiljöer som annars utgör 
barriärer för dessa arter.

Hälsa och säkerhet 
Delområdet är bitvis glesbefolkat, men från Ätrans dalgång och vidare in mot Borås finns 
flera mindre tätorter. Närboende kan komma att störas av framförallt luftburet buller om 
inte särskilda skyddsåtgärder vidtas. I delområdet finns områden med förhöjd känslighet 
för markvibrationer vid bland annat Länghem, där vibrationsstörningar kan uppstå för 
boende. 

Flera av tätorterna inom delområdet har en negativ befolkningstillväxt, en trend som kan 
komma att förstärkas om en höghastighetsjärnväg till exempel försämrar tillgänglighet 
till olika målpunkter i anslutning till dessa samhällen.

Resurser tillgängliga för människan 
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vatten-
fö-rande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen 
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka  

Figur 96. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 
10, antaget en anslutning mot ett stationsläge på höjderna söder 
om staden, inom delområde JöB. Pålad anläggning bedöms 
vara mest kostnadsdrivande inom delområdet. Mängden 
bergtunnel beror av anslutningen till Station Jönköping. Ett 
stationsläge i dalgången bedöms kräva långa bergtunnlar för att 
nå höglandet väster om stationen, vilket skulle förändra 
fördelningen av anläggningstyper i delområde 10.
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dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder  
vidtas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder 
behövas utmed långa sträckor. Det finns grundvattentäkter med skyddsområde inom 
delområdet och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvat-
tenbrunnar. Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka 
vattenförsörjningen för många boende inom delområdet men också försämra den fram-
tida vattenutvinningen. 

Området har få men lokalt verksamma jordbrukare och verksamheten är till synes små-
skalig. Det innebär att intrång och barriärer i hög grad kan påverka enskilda brukare. För 
skogsbruk bedöms de västra delarna som mest känsliga eftersom här finns en mycket stor 
ansamling av små skogsfastigheter.

Det bedöms finnas möjlighet att nyttja massor, till exempel för järnvägens kringanlägg-
ningar som bullervallar, vilket är positivt för miljöaspekten om resursutnyttjande.

Klimat 
Delområdet är relativt flackt, vilket tillåter att mindre klimatintensiva anläggningstyper 
kan användas. I området finns dock lösa jordar, vilket kan innebära att även anläggnings-
typer som bank behöver grundförstärkas genom exempelvis pålning.
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Delområde 7
Passage i delområde 7 bedöms antingen 
motverka eller riskera att motverka målen för 
samtliga miljöaspekter förutom två. Tätheten 
av potentiellt förorenad mark är relativt hög 
inom delområdet och därmed bedöms det 
finnas en god chans att flera områden 
saneras vid anläggandet av järnvägen, vilket 
minskar risken för spridning av föroreningar. 
För övriga miljöaspekter är i flera fall passa-
gerna över dalgångarna som Ätradalen 
betydelsefulla för den sammanvägda bedöm-
ningen av måluppfyllelse. För kultur- och 
naturmiljö innebär det passage genom 
områden med höga bevarandevärden och för 
jordbruket innebär det en risk att brukandet 
försvåras för lokalt verksamma brukare. I de 
västra delarna dominerar små skogsfastighe-
ter vilket gör att även skogsbruket är känsligt 
för fragmentering och barriäreffekter. De 
stora dalgångarna bedöms vidare vara känsliga 
för att nyttja massor till exempel bullervallar. 
Därmed begränsas möjligheten för resursutnyttjande av uppkomna massor i delområdet 
och det finns en risk att målet för detta inte nås. Området har mycket stora grundvatten-
tillgångar och omfattande skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska 
nås. För miljöaspekterna som hör till fokusområde hälsa och säkerhet beror bedömning-
en på att delar av området är tätbefolkat och att det är svårt att undvika en tätortsnära 
passage. Den stora relativa klimatpåverkan beror bland annat på att passage av  
Dumme mosse bedöms ske i tunnel.

Figur 97. Delområde 7.

14.6 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för 
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts 
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor 
i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning passage 
genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses 
som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljö-
bedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redo-
visar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde 
återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 

Figur 98. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.
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Delområde 9
Passage genom delområde 9 bedöms mot-
verka målen för miljöaspekterna som hör till 
fokusområde landskap. Det beror framförallt 
på att det herrgårdslandskapet kring sjöarna 
Torpasjön/Yttre Åsunden inte kan undvikas 
och att det finns risk för direkt eller indirekt 
påverkan på Komossen. Risken för påverkan 
i dessa områden ligger också till grund för 
att målet för rekreation och friluftsliv riske-
rar att inte nås. För övriga aspekter som hör 
till fokusområde hälsa och säkerhet bedöms 
passage genom delområdet bidra till eller ha 
möjlighet att bidra till måluppfyllelse. Det 
beror framförallt på att delområdet är rela-
tivt glest befolkat. För miljöaspekten som för 
förorenad mark bygger bedömningen på att 
flera områden som är potentiellt förorenade 
förväntas passeras av en ny järnväg och där-
med saneras i samband med byggnationen, 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. Liksom 

för övriga delområden på sträckan Jönköping-Borås finns här mycket stora grundvatten-
tillgångar och omfattande skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska 
nås. Utöver de stora myrmarkskomplexen bedöms det inom delområdet bedöms finnas 
möjlighet att resursutnyttja massor, till exempel för järnvägens kringanläggningar som 
buller-vallar, vilket är positivt för miljöaspekten om resursutnyttjande.

Figur 100. Delområde 9.

Figur 99. Delområde 8.

Delområde 8
För flera miljöaspekter bedöms det finnas en 
risk att måluppfyllelse motverkas vid pas-
sage i delområde 8. För miljöaspekterna som 
hör till fokusområde landskap beror det på 
att känsliga miljöer inte kan undvikas och för 
naturmiljö även på att spridningssamband för 
arter knutna till de stora myrmarks- 
komplexen kan påverkas även om själva 
myrmarkerna undviks. Området är i delar 
relativt tätbefolkat och här kan det vara svårt 
att undvika att människor störs i sina bostads- 
och arbets-miljöer. Området har mycket 
stora grundvattentillgångar och omfattande 
skyddsåtgärder kan krävas om målet för vat-
tenresursen ska nås. I de västra delarna domi-
nerar små skogsfastigheter vilket gör att även 
skogsbruket är känsligt för fragmentering och  
barriäreffekter. Utöver de stora myrmarks-
komplexen bedöms det inom delområdet 
bedöms finnas möjlighet att resursutnyttja 
massor, till exempel för järnvägens kringan-
läggningar som bullervallar, vilket är positivt 
för miljöaspekten om resursutnyttjande.
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Delområde 10
Delområde 10 är relativt glest befolkat och där-
med bedöms passage härigenom antingen bidra 
eller ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse 
för flera av miljöaspekterna som hör till fokus-
området hälsa och säkerhet. Det är endast för 
miljöaspekten olycksrisk som det bedöms finnas 
en risk att målet motverkas. Det beror på att det 
finns flera transportleder för farligt gods inom 
delområdet. Även för areella näringar bedöms 
det finnas en risk att målet motverkas eftersom 
både jord- och skogsbruket inom delområdet 
bedöms vara känsligt för barriäreffekter och 
fragmentering. Ur klimatperspektiv bedöms det 
finnas en möjlighet att målen nås vilket beror 
på att topografin i delområdet är relativt flack 
och därmed kan mindre klimatintensiva anlägg-
ningstyper vara möjliga. Det flacka landskapet 
innebär att även anläggningstyper som inver-
kar på grundvattenförhållandena, företrädesvis 
djupa skärningar, kan undvikas vilket innebär 
att det bedöms finnas en möjlighet att målet för 
miljöaspekten vatten kan nås. Det bedöms finnas 
möjlighet att inom delområdet nyttja massor, till 
exempel för järnvägens kringanläggningar som 
bullervallar, vilket är positivt för miljöaspekten 
om resursutnyttjande.

Figur 101. Delområde 10.

14.7 Kostnadsjämförelse för delsträcka Jönköping-Borås
Kostnadsjämförelsen i detta avsnitt baseras på bedömd fördelning av anläggningstyper 
enligt tidigare redovisning i detta kapitel. En anslutning mot ett stationsläge i dalgången 
(delområde JöA) bedöms kräva en större mängd bergtunnel än vad som antagits för del-
område 8, 9 och 10 i de tidigare presenterade diagrammen vilket då även skulle påverka 
nedanstående relativa kostnadsjämförelse mellan delområdena. 

Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 7, vilket beror på den 
långa bergtunnel som bedöms behövas för att nå höglandet från Station Jönköping. Den 
kraftiga topografin innebär även att flertalet kortare bergtunnlar kan behövas för att pas-
sera lokala höjder längs delområdet. Det uppskattas endast bli små variationer i kostnad 
beroende av anläggningens placering inom delområdet. 

Bro eller tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 8, vilket beror på 
stora lokala höjdskillnader. Även passagen av Komosse bedöms ske i bergtunnel. Det 
bedöms endast bli små variationer i kostnad beroende av anläggningens placering inom 
delområdet. Kostnaden per meter järnväg genom delområde 8 bedöms bli ca 5 % lägre än 
genom delområde 7, men samtidigt 10-15% högre än genom delområde 9. 

Bro bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 9, vilket beror på passage av 
nord-sydliga dalgångar samt ett antal sjöar inom delområdet. En eventuell passage av  
Komosse inom delområdet skulle kunna innebära att en längre bergtunnel blir aktuell. 
I den norra delen av delområdet finns mer områden med lös mark än i södra delen. En 
passage i de norra delarna av delområdet kan därför komma att innebära ökat behov av 
grundförstärkning, vilket kan påverka kostnaden.
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Landskapet inom delområde 10 är flackare och en stor andel av anläggningen kan komma 
att förläggas på bank/skärning. Förekomst av lösa jordar gör att anläggningen sannolikt 
behövs grundförstärkas med exempelvis pålar. Detta resulterar i att grundförstärkning 
får stor vikt i kostnadsbedömningen. Delområdet har liknande topografiska och marktek-
niska förutsättningar i både nord och syd, varför anläggningens placering inom delområ-
det inte bedöms påverka anläggningstyp, mängd övergångskonstruktioner eller bedömd 
kostnad markant. Möjligheten att anlägga en stor del av järnvägen på bank/skärning 
innebär att kostnaden per meter järnväg bedöms bli ca 10 % lägre inom delområde 10 än 
inom delområde 9 och ca 25 % lägre än inom delområde 8. Samtidigt innebär en sträck-
ning genom det sydligaste delområdet störst avsteg från genaste väg genom delsträckan. 
Sträckan mellan Station Jönköping och station Borås bedöms  bli ca 15% längre genom 
delområde 10, än vid en sträckning genom delområde 8. En sträcknig genom delområde 9 
bedöms bli ca 8 % kortare än en sträckning genom delområde 10. Skillnaden mellan del-
områdena uttryckt som total kostnad för anläggningen blir därmed mindre, än skillnaden 
i kostnad per meter järnväg. 

14.8 Restidsjämförelse delsträckan Jönköping–Borås 
Restidsberäkningar för delsträckor och delområden är baserade på representativa sträck-
ningar, och indikerar skillnader mellan delområden inom delsträckan. De värden som 
anges visar därmed skillnader mellan delområdens medellängd, men inte mycket extrema 
varianter helt i ytterkant av området eller som är mycket kurvig och därigenom skapar 
betydande skillnader i total längd på sträckan.

I delsträcka Jönköping–Borås har delområdena stora topografiska skillnader. Ju längre 
söderut man går, desto flackare blir landskapet och topografin. Samtidigt kan den dra-
matiska topografin i delområde 7 och 8 medföra att anläggningen byggs med en större 
andel bro och tunnel, vilket då kan medföra att banans profil inte blir så kuperad som 
längre söderut. Mest höjdskillnader för höghastighetsjärnväg blir det därför i delområde 
9, där landskapet bättre går att följa, vilket resulterar i att detta blir en betydligt brantare 
profil som medför restidsförluster och högre energiåtgång. I delområde 10 är landskapet 
flackare, men banan blir samtidigt längre.

På delsträckan Jönköping–Borås medför sträckans längd att restiden kan skilja upp till 
cirka 1,5 minut och topografiska skillnader gör upp till cirka 1 minut skillnad. 

För delområde 8 nås den bästa restiden, 70-90 sekunder snabbare än de andra delområ-
dena. Delområde 9 och 10 får ungefär samma restider eftersom topografin i delområde 9 
medför restidsförluster i samma storleksordning som längdskillnaden i delområde 10.
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15 Kopplingsområde Jönköping

Sammanfattning kapitel 15:

I kapitel 15 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom det kopplings- 
områden genom vilket järnvägen måste passera mellan Station Jönköping 
och utredningsområdet för den angränsande åtgärdsvalsstudien på sträckan 
Malmö-Jönköping. För var och en av de tre delar som kopplingsområdet 
består av, görs en översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande 
mark- och grundförhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur 
höghastighetsjärnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier 
bedöms och jämförs utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.  

15.1 Kopplingsområdet 
Tidigare presenterade delsträckor har en tydlig öst-västlig orientering och är fokuserade 
på sträckan Linköping till Borås – åtgärdsvalsstudiens primära uppgift. Detta kapitel be-
handlar det område genom vilket järnvägen måste passera mellan Station Jönköping och 
utredningsområdet för den angränsande åtgärdsvalsstudien på sträckan Malmö- 
Jönköping. Det nya området benämns som kopplingsområde för att inte kunna förväxlas 
med delsträckorna, detta för att kopplingsområdet enbart är till för en nord-sydlig rikt-
ning och inte använts för beräkningarna öst-väst.

Det övergripande kopplingsområdet har delats upp i tre delar, se Figur 102, med de järn-
vägstekniska kraven som utgångspunkt. Respektive kopplingsområde hänger samman 
med de områden för kopplingspunkt som tidigare använts och beskrivits i kap 7.4 och 
styrs av samma regler. Det innebär exempelvis att noden Jönköping betyder att samtliga 
tåg ska kunna göra  
uppehåll på Station Jönköping utan riktningsbyte, vilket ger en kopplingspunkt väster om 
stationen. Därmed avgör stationsprinciperna inom vilket område linjen fortsätter söderut. 

De tre kopplingsområdena avgränsas geografiskt av de principer för kopplingspunktens 
läge och stationsprinciper som anges i avsnitt 7.4 för respektive stationsprincip i åtgärds-
valsstudien.

Figur 102. Avgränsning av Kopplingsområde Jönköping
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15.2 Kopplingsområde 1 (östra)
Kopplingsområde 1:s avgränsing styrs i öster av den östligaste sträckning som en station 
i stationsprincip J6N skulle möjliggöra (utan att vända tillbaka åt ”fel” håll), respektive 
väg E4 i väster. Detta område kan endast användas av sträckningar mellan Malmö och 
Jönköping som har station i stationsprincip J6N. 
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Figur 103. Geografisk avgränsning av Kopplingsområde 1 (östra).

Tekniska förutsättningar för byggnation 
Kopplingsområde 1 utgör området mellan väg E4 i väster och Rogbergasjön i öst,  
se Figur 103. Kopplingsområdet är småkuperat med höjdskillnader om maximalt 20 m. 
En större nord-sydlig dalgång återfinns vid Odensjö. Kopplingsområdet utgörs av ytligt 
berg, morän,  torv eller isälvsmaterial. I de västligaste delarna  ökar andelen isälvs- 
material och likaså ökar jorddjupen.

I väster återfinns samhällena Odensjö och Barnarp. I övrigt är området relativt obebyggt.  
Förutsättningarna för att anlägga höghastighetsbana mot Malmö på bank eller i skärning 
är goda, då höjderna och dalgångarna i huvudsak är nord-sydliga. Några korsande vägar 
behöver byggas om och anläggas i vägport, alternativt på bro. En större kraftledning kan 
också behöva flyttas om anslutningen anläggs i områdets västra del.

Behövliga arbetsområden och etableringsytor kan med god sannolikhet tillgodoses.

Miljöeffekter 
Landskap
En passage genom eller i anslutning till de bebyggda miljöerna i väster vid Barnarp och 
vid de öppna vyerna vid Barnarpasjön bedöms få negativa effekter på landskapets form 
och upplevelse om anläggningen blir synlig från bebyggelse och vägar. Effekten på aspek-
ten kulturmiljö bedöms också bli störst i  kopplingsområdets västra delar, vid Barnarp 
eller vid Odensjö gård. För naturmiljö bedöms det främst finnas en  risk för negativa ef-
fekter om intrång sker i känsliga skogsmiljöer samt vid Rogbergasjön i öster. Det skogs-
rika och glesbebyggda landskapet ger i övrigt möjligheter till lokaliseringar där effekterna 
inte blir lika stora.
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Hälsa och säkerhet
För flertalet av miljöaspekterna som hör till fokusområde hälsa och säkerhet bedöms det 
finnas en möjlighet att en passge genom kopplingsområdet kan bidra till måluppfyllelse 
för respektive projektmål. 

Delar av kopplingsområdet är tätbefolkat, men möjlighet bedöms finnas att anpassa järn-
vägen så att målen kan nås. Järnvägen ska följa topografin och passera kopplingsområdet 
i nord-sydlig riktning, vilket underlättar en anpassning.  I öster avgränsas kopplingsom-
rådet av väg E4.

Resurser tillgängliga för människan
För passage genom kopplingsområdet bedöms finnas möjlighet till måluppfyllelse avse-
ende vatten och areella näringar.

Då järnvägen förutsätts passera i markplan bedöms det finns goda förutsättningar för 
massbalans inom kopplingsområdet. Kopplingsområdet är lite och ett begränsat över- el-
ler underskott för massor bedöms kunna balanseras med övriga delområden.

Klimat
En passage inom kopplingsområdet bedöms kunna bidra till måluppfyllelse avseende 
klimat.

15.3 Kopplingsområde 2 (mitt)
Kopplingsområde 2 avgränsas av väg E4 i öster och Tabergsdalen i väster och kan använ-
das av sträckningar Malmö-Jönköping som har station i stationsprincip J5, J6N eller J8.

Figur 104. Geografisk avgränsning av Kopplingsområde 2 (mitt).
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Tekniska förutsättningar för byggnation 
Kopplingsområde 2 utgörs av relativt plan mark, förutom i områdets sydvästligaste delar 
där en dalgång förekommer. Isälvsavlagringar och torv dominerar i området.  Jorddjupen 
varierar mellan 5 och 50 m och är störst i ansluting till dalgången i väster och i anslutning 
till E4:an i öster.

I väster angränsar bostadsområdet Taberg och Norrahammar och i öster angränsar 
industriområdet Torsvik. Undviks dessa områden är förutsättningarna för att anlägga 
anslutningen mot Malmö på bank mycket goda.  Däremot behöver sannolikt en kraftled-
ning läggas om och några korsande vägar behöver anläggas i vägport alternativt på bro. 
Enstaka industrifastigheter kan även beröras.

Då området är relativt glesbebyggt förutsätts det vara enkelt att hitta behövliga arbets-
områden och etableringsytor. Dåliga grundläggningsförhållanden så som sand och stora 
jorddjup är kostnadsdrivande

Miljöeffekter 
Landskap
En passage i markplan i anslutning till kopplingsområdets västra delar riskerar att, med 
sin närhet till Tabergsdalens bebyggelsemiljöer och småvatten, innebära vissa  negativa 
effekter för kulturmiljön samt för naturmiljön. Även för landskapets form samt upple-
velse får en passage i markplan här en stor visuell påverkan på den bostadsnära miljön. 

Kopplingsområdets östra och mittersta del däremot innehåller få värden knutna till kul-
turhistoria, naturmiljö eller lanskapets form och upplevelse. Risken för negativa effekter i 
dessa delar är därför små.

Hälsa och säkerhet
För flertalet av miljöaspekterna som hör till fokusområde hälsa bedöms en järnväg inom 
kopplingsområdet motverka måluppfyllelse för respektive projektmål. 

Delar av kopplingsområdet är tätbefolkat och här finns även ett stort verksamhetsom-
råde.  Även om åtgärder mot buller kan bidra till måluppfyllelse riskerar därför en järnväg 
att skapa barriär och splittra bygd och rekreationsområden. Detta kan också medföra en 
förhöjd olycksrisk.

Resurser tillgängliga för människan
För passage genom kopplingsområdet bedöms genom åtgärder finnas goda förutsättning-
ar för måluppfyllelse avseende vatten och areella näringar. 

Då järnvägen förutsätts passera i markplan bedöms det finnas goda förutsättningar för 
massbalans inom kopplingsområdet. Området är litet och ett begränsat över- eller under-
skott för massor bedöms kunna balanseras med övriga delområden.

Klimat
En passage inom kopplingsområdet bedöms kunna bidra till måluppfyllelse avseende 
klimat.
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15.4 Kopplingsområde 3 (västra)
Kopplingsområde 3 avgränsas av Tabergsdalen i öster och delområde 10 i väster. Detta 
kopplingsområde kan användas av sträckningar Malmö-Jönköping i kombination med 
station i samtliga stationsprinciper. Det är det enda område som kan anvädas med stat-
ionsprincip J4.

Figur 105. Geografisk avgränsning av Kopplingsområde 3 (västra).
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Tekniska förutsättningar för byggnation 
Kopplingsområde 3 utgörs av området strax väster om Tabergsdalen, se Figur 105. Om-
rådet är småkuperat, med undantag av Taberg som reser sig ca 100 m ovan omgivningen. 
Områdets västra delar domineras av morän och torvmark med ringa jorddjup och ytligt 
berg är vanligt förekommande. Områdets östra delar har däremot större jorddjup och 
domineras av isälvssediment.

Området gränsar i öster mot Månsarp. En anslutning mot Malmö söderut byggs sannolikt 
väster om samhället, där den varierande topografin innebär stor andel anläggning på hög 
bank eller i djup skärning. Bro och betongtråg kan även bli aktuellt, vilket kan bli kost-
nadsdrivande. Därtill blir ombyggnationer av några mindre vägar aktuella.

Då området är relativt glesbebyggt förutsätts det vara enkelt att hitta behövliga arbetsom-
råden och etableringsytor.

Miljöeffekter 
Landskap
De stora topografiska skillnaderna inom området innebär stor påverkan på landska-
pet med negativa effekter på samtliga aspekter för fokusområde landskap om en bana 
passerar i marknivå i närheten av dalgången eller i det höglänta landskapet väster om 
Taberg. I området finns mycket höga naturvärden på och kring Tabergstoppen. Området 
är avsatt som N2000 och är också utpekat som Riksintresse för naturvård. Hela miljön 
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kring Taberg, med gruvor, järnframställningsplatser och kolmilor utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. Den den västra delen av kopplingsområdet har en flackare terräng och 
färre värden som riskerar att påveras, varför effekterna av en markförlagd anläggning blir 
mindre här. 

Även en anläggning i tunnel under Taberg kan innebära effekter på landskapet genom 
tunnelmynningar i bergsidan och om gamla gruvgångar med övervintringslokaler för 
fladdermöss påverkas.

Hälsa och säkerhet 
En järnväg i markplan riskerar att motverka måluppfyllelse avseende miljöaspekten be-
folkning, då befintliga rekreationsområden splittras. För att uppnå måluppfyllelse krävs 
också åtgärder avseende främst buller och olycksrisk. 

Om delar av sträckan skulle lokaliseras i tunnel ökar möjligheterna till måluppfyllelse.

Resurser tillgängliga för människan 
För passage genom kopplingsområdet bedöms genom åtgärder finnas goda förutsättning-
ar för måluppfyllelse avseende vatten och areella näringar. 

Då järnvägen förutsätts passera i markplan bedöms det finns goda förutsättningar för 
massbalans inom kopplingsområdet. Området är litet och ett begränsat över- eller under-
skott för massor bedöms kunna balanseras med övriga delområden.

Klimat
En passage inom kopplingsområdet bedöms kunna bidra till måluppfyllelse avseende 
klimat.
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15.5 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen 
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med 
höghastighetsjärnväg genom kopplingsområdet bidrar till eller motverkar målupp- 
fyllelsen för det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen 
har gjorts samlad för respektive kopplingsområde. Bedömningen för miljöaspekterna 
illustreras i varsin sektor i ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en 
större del av sektorn är ifylld. Färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i  
vilken utsträckning passage genom det studerade området bedöms bidra till mål- 
uppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses som en ingång till de analyser och bedömningar som 
har gjorts inom ramen för miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effekt- 
beskrivningarna och de tabeller som redovisar bedömning av bidrag till måluppfyllelse  
(per miljöaspekt) för respektive kopplingsområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljö-
bedömning. 

Figur 106. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.

Kopplingsområde 1
Passage genom området bedöms ha potential 
att bidra till måluppfyllelse för miljöaspekterna 
kulturmiljö och landskapets form och upple-
velse, om intrång i bebyggda miljöer i väst och 
vyerna kring Barnarpasjön undviks. Ur natur-
miljöperspektiv finns möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse genom en lokalisering som 
bevarar känsliga skogsmiljön samt omgivning-
en kring Rogbergasjön i öster. För miljö- 
aspekterna som hör till hälsa och säkerhet 
bedöms det också finnas möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse vid en passage i nord-sydlig 
riktning som undviker tätbebyggda områden. 
En passage i västra delen av området innebär 
sannolikt sanering av potentiellt förorenad 
mark som bidrar till måluppfyllelse, medan en 
östligare passage bidrar till måluppfyllelse för 
miljöaspekten olycksrisk. För passage genom 
kopplingsområdet bedöms finnas möjlighet 
till måluppfyllelse avseende vatten och areella 
näringar.  Då järnvägen förutsätts passera i 
markplan bedöms det finnas goda förutsättning-
ar för massbalans inom kopplingsområdet. En 
passage inom kopplingsområdet bedöms kunna 
bidra till måluppfyllelse avseende klimat.

Figur 107. Kopplingsområde 1.
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Kopplingsområde 3
En passage genom området bedöms innebära 
möjlighet att bidra till måluppfyllelse för 
miljöaspekterna kulturmiljö och landskapets 
form och upplevelse vid en lokalisering i om-
rådets västra, flackare delar. För naturmiljö-
aspekten finns risk att måluppfyllelse motver-
kas även här, särskilt om anläggningen korsar 
myrar. En passage i områdets västra delar 
bedöms även innebära möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse för miljöaspekterna männis-
kors hälsa, sammanhållen bygd och olycks-
risk. För aspekten rekreation och friluftsliv 
finns risk för fragmentering och försämrad 
tillgänglighet till tätortsnära grönområden 
som motverkar måluppfyllelse. Tätheten av 
potentiellt förorenade objekt är hög i anslut-
ning till tätorterna i kopplingsområdet, vilket 
innebär att en passage genom områdets 
östliga delar bidrar till måluppfyllelse. Det 
bedöms också finnas möjlighet till måluppfyl-

lelse avseende vatten och areella näringar. Då järnvägen förutsätts passera i markplan be-
döms det finnas goda förutsättningar för massbalans inom kopplingsområdet. En passage 
inom kopplingsområdet bedöms kunna bidra till måluppfyllelse avseende klimat.

Figur 108. Kopplingsområde 3.

Figur 109. Kopplingsområde 2.

Kopplingsområde 2
Stor visuell påverkan i bostadsnära miljö 
innebär en risk att måluppfyllelse motverkas 
för miljöaspekten landskapets form och upp-
levelse. En passage genom området bedöms 
bidra till eller innebära potential att bidra till 
måluppfyllelse för miljöaspekterna naturmiljö 
och kulturmiljö, genom en lokalisering i om-
rådets mittersta eller östra del. För flertalet 
av miljöaspekterna som hör till fokusom-
råde hälsa och säkerhet bedöms en järnväg 
inom kopplingsområdet innebära en risk 
att måluppfyllelse för respektive projektmål 
motverkas.  Delar av kopplingsområdet är 
tätbefolkat och här finns även ett stort verk-
samhetsområde. Även om åtgärder mot buller 
kan bidra till måluppfyllelse riskerar därför 
en järnväg att skapa barriär och splittra bygd 
och rekreationsområden. Detta kan också 
medföra en förhöjd olycksrisk. För passage 
genom kopplingsområdet bedöms finnas 
möjlighet till måluppfyllelse avseende vatten 
och areella näringar. Då järnvägen förutsätts 
passera i markplan bedöms det finnas goda 
förutsättningar för massbalans inom kopp-
lingsområdet. En passage inom kopplingsom-
rådet bedöms kunna bidra till måluppfyllelse 
avseende klimat.
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15.6 Kostnadsjämförelse för kopplingsområdet
Kostnaden per meter järnväg för att passera genom kopplingsområde 1 (öster) bedöms 
vara något lägre än vid passage genom kopplingsområde 3 (väster), vilket beror på att det 
bedöms behövas tråg för passage av höjder med isälvsavlagringar i det senare. Sträckan i 
det västliga kopplingsområdet är dock kortare. Ett förväntat behov av grundförstärkning-
ar på i stort sett hela sträckan vid passage genom det mellersta av kopplingsområdena 
(mitt) innebär att detta bedöms resultera i högst kostnader per meter järnväg. Bedöm-
ningen är att kostnaden kan bli upp till 40 % dyrare än passage i kopplingsområde 1. 

15.7 Restidsjämförelse för kopplingsområdet
Sträckningen genom kopplingsområdet påverkar restider på sträckan Jönköping – Mal-
mö. Kopplingsområdets utformning medför att sträckningen och restiden inom kopp-
lingsområde 1 i öster blir längst och kortast i kopplingsområde 3 i väster. Jönköpings 
stationsläge och kopplingspunktens läge vid Jönköping, tillsammans med sträckningen 
söder om kopplingsområdet, är det som faktiskt avgör restiden mot Malmö. Restiden 
genom utredningsområdet är därför av mindre betydelse ur ett systemperspektiv.
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16 Station Tranås

Sammanfattning kapitel 16:

Kapitel 16 beskriver processen med att identifiera alternativ för Station 
Tranås, analysera och jämföra dessa, vilket resulterade i ett urval på tre 
stationsalternativ för en fördjupad analys. I avsnittet presenteras också den 
sammanvägda bedömningen av hur de tre stationsalternativen bedöms bidra 
till uppfyllelsen av de projektspecifika funktions- och hänsynsmålen. 

16.1 Urvalsprocess för stationsalternativ Tranås 
I arbetet med Översiktlig design och systemlösning identifierades fem stationsalternativ 
för Tranås. Dessa benämns som T1-T5 i Figur 110 nedan. Utgångspunkten för arbetet 
med att identifiera dessa alternativ var ändamålen för höghastighetsjärnvägen samt 
styrande förutsättningar som till exempel att stationer ska vara effektiva bytespunkter. 
Under våren 2016 tillkom ytterligare ett stationsalternativ i Tranås, som ett resultat av de 
diskussioner som förts mellan Sverigeförhandlingen och Tranås kommun. Detta alterna-
tiv benämnts som T6 i Figur 110 nedan.

Figur 110. Studerade stationsalternativ i Tranås. T1-T5 identifierades i arbetet med Översiktlig design och 
systemlösning. T6 har tillkommit som ett resultat av förhandlingarna mellan Sverigeförhandlingen och Tranås 
kommun under 2016.
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Nedanstående sammanfattning syftar till att ge en förståelse för det arbete som resulterat 
i att tre stycken stationsalternativ har studerats mer ingående.

För de sex identifierade stationsalternativen har en jämförande analys med stöd av ett 
antal övergripande kriterier genomförts: Tillgänglighet, Samhällsutveckling, Stations- 
områdesutveckling, Trafik och kapacitet, Miljö, Förutsättningar byggnation samt  
Kostnader.  

Inget av de sex alternativen har bedömts vara orimligt eller oskäligt med hänsyn till ex-
empelvis miljöpåverkan eller kostnader. Istället bedömdes tre alternativ sammanvägt ha 
större nyttor i förhållande till bedömda kostnader och negativa effekter än de övriga tre 
stationsalternativen. Dessa tre alternativ har därför valts ut för fortsatt fördjupning: 

• Extern station utmed stambanan norr om Tranås (T2)

• Station vid Tranås C via huvudbana (T4)

• Perifer station utmed stambanan (T6) 

Dessa tre stationsalternativ beskrivs i efterföljande avsnitt. För respektive stations-
läge presenteras den sammanvägda bedömningen av hur de olika stationsalternativen 
uppfyller de projektspecifika funktions- och hänsynsmålen. Effektbedömningen avser 
själva stationsprincipen och det passageområde som identifierats kopplat till respektive 
stationsprincip. Se även kapitel 8 för en beskrivning av passageområdenas geografiska 
utbredning. 

16.2 Principiell stationsutformning för Tranås 
Utformningen av stationen i Tranås följer huvudsakligen stationsutformningen redovi-
sade i kapitel 7.3, vilket innebär att stationen inte är kravställd att hantera vändande tåg 
samt dimensioneras för 250 meter långa tåg. Plattformarna placeras på sidospår, ömse 
sidor de genomgående spåren som förläggs i mitten. 

16.3 Stationsprincip T2, Extern station norr om Tranås
Stationsprincip T2 innebär att höghastighetsjärnvägen förläggs norr om Tranås med ett 
externt stationsläge i anslutning till korsningspunkten med Södra stambanan. För att 
möjliggöra effektiva byten mellan höghastighetsjärnvägen och befintlig järnväg anläggs 
även en station på Södra stambanan.  Andra investeringar som krävs är väg anslutningar 
och ett nytt resecentrum.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen innebär att höghastighetsjärnvägens sträckning till och från stationen 
har relativt hög flexibilitet i placering. Det innebär att såväl korsningsvinkel som place-
ring i Södra stambanans längsriktning är flexibla. Det finns även stor möjlighet till opti-
mering av järnvägsdragningen ur aspekter såsom geometri, anläggningstyper, kostnader 
samt landskaps- och miljöhänsyn. Alternativet medger goda förutsättningar att undvika 
intrång i Säbydalen.

Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip T2, Extern station norr om Tranås, bedöms 
bidra till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom 
värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 16.8.
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Funktionsmålen
Tillgänglighetseffekter
Med en extern station där höghastighetsjärnvägen korsar Södra Stambanan skapas en 
bytespunkt för anslutande resor med den konventionella järnvägen. Av de tre fördjupade 
stationsalternativen innebär dock detta stationsalternativ som hamnar cirka 4-8 kilo-
meter norr om Tranås centrum, de längsta anslutningsresorna och därmed den sämsta 
tillgängligheten för resenärer som stiger av eller på i Tranås. Detta gäller framför allt by-
tesresenärer söderifrån, som får en längre resa till detta stationsalternativ än till de båda 
andra alternativen. 

Det jämförelsevis långa avståndet till staden innebär även att stationen blir svår att nå till 
fots eller med cykel. 

Begränsad framkomlighet på anslutande vägnät påverkar även det tillgängligheten till 
stationen med bil och buss negativt, varför det eventuellt finns behov av en ny anslutning 
mot väg 32 för att öka tillgängligheten med bil och buss till stationsalternativet. 

Stationsprincip T2 möjliggör en något kortare sträckning mellan Linköping och Jönkö-
ping, vilket innebär minst restidsförlust för passerande resenärer.

Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsalternativet hamnar nära Sommen, vilket kan öka attraktiviteten för eventuella 
bostadsområden nära stationen. Det finns även gott om exploaterbar mark i stationsnära 
läge, men långt till tätorten och dess utbud av service och handel. Det tillsammans med 
avsaknad av infrastruktur gör området mindre attraktivt för bostäder och verksamheter.  
En ny exploatering i området skulle troligen ske på bekostnad av förtätning i tätorten 
Tranås.

Hänsynsmålen
Det vida passageområdet för alternativet T2 inrymmer möjlighet till anpassning av såväl 
lokalisering som utformning av anläggningen så att negativa effekter kan begränsas för 
flertalet miljöaspekter. Därigenom bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till målupp-
fyllelse för de flesta av projektmålen kopplade till hänsynsmålen. Det är egentligen bara 
delmålet för areella näringar (del av materiella tillgångar) som bedöms vara i särskild risk. 
Det beror bland annat på att stationsprincipen kan försvåra brukandet av skogsmark i de 
västra och nordvästra delarna av passageområdet. 

16.4  Stationsprincip T4, Station vid Tranås C via huvudbana
Stationsprincip T4 innebär att höghastighetsjärnvägen går in i och genom staden Tranås 
med ett stationsläge invid Tranås befintliga station på Södra stambanan, som därmed kan 
användas av resenärer vid byte mellan de två järnvägssystemen. Investeringar som bland 
annat krävs är en flytt av Södra stambanan i sidled inom stadspassageområdet och ett 
nytt resecentrum. 

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen går längs med Södra stambanan. Stationsprincipen har låg flexibilitet i 
placering- och utformning på grund av kombinationen av det begränsade utrymmet som 
finns att använda i staden och höghastighetsjärnvägens geometriska krav. Små möjlighe-
ter till optimering av dragning och anläggning innebär stora intrång i befintlig struktur, 
även under byggskedet. Det är även svårt att undvika att göra intrång i Säbydalsområdet. 

Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip T4, station vid Tranås C via huvudbana, be-
döms bidra till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys 
genom värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen se avsnitt 16.8.
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Funktionsmålen
Tillgänglighet 
Centralt stationsläge erbjuder högsta tillgängligheten för boende och verksamma i Tranås. 
Korta avstånd inom tätorten innebär att stationen blir tillgänglig både med cykel och till 
fots. En bytespunkt till Södra Stambanan för resor med anslutande tåg på konventionell 
järnväg i det centrala läget gör alternativet till det mest attraktiva för resor till och från 
Tranås.  Alternativet innebär även minst restidsförlust för resenärer på Södra Stambanan, 
då behov av tillkommande station på denna uteblir. 

Samhälls- och stationsområdesutveckling 
Ett centralt läge är positivt för exploatering och förtätningsmöjligheter inom Tranås 
tätort. Alternativet innebär störst positiv påverkan på tätortens möjligheter att attrahera 
nya verksamheter att etablera sig. Ett centralt läge innebär kortare anslutningsresor och 
därmed underlättas arbetspendling till och från Tranås, samt att möjligheterna att bättre 
integreras i en gemensam arbetsmarknad med Jönköpings/Linköping ökar. Omfattande 
fastighetsintrång i stadens centrala delar kan påverka positivt eller negativt. 

Hänsynsmålen
För alternativ T4 har bedömningen av bidrag till måluppfyllelse varierat i relativt hög 
utsträckning för de olika miljöaspekterna/projektmålen. Alternativet bedöms motverka 
måluppfyllelse för miljöaspekten människors hälsa på grund av de omfattande störningar, 
främst i form av buller, som passerande höghastighetståg bedöms ge upphov till. Passa-
gen genom centrala Tranås innebär även intrång och barriäreffekter för tätortsnära natur-
miljöer, kulturhistoriskt värdefulla områden/bebyggelse samt rekreationsområden. Den 
centrala stationsprincipen, samt passage utmed Södra stambanan på en längre sträcka, 
innebär även att flera riskfaktorer för tredje man behöver beaktas. Samtidigt innebär en 
station i centrala delar av Tranås en potential för ortens attraktivitet och identitet. För de 
landskapsanknutna aspekterna spelar svårigheten att undvika intrång i Säbydalen stor 
roll för den samlade bedömningen av bidrag till måluppfyllelse. Här kan både värdefulla 
natur- och kulturmiljöer påverkas negativt och landskapsbilden förändras väsentligt med 
en ny storskalig infrastrukturanläggning. 

16.5 Stationsprincip T6, Perifer station norr om Tranås 
Stationsprincip T6 innebär att höghastighetsjärnvägen dras i stadens norra utkant och 
bitvis parallellt med Södra stambanan där ett stationsläge anläggs. Placeringen är i ut-
kanten av tätorten (perifer) eller en bit utanför (extern). En station på Södra stambanan 
anläggs i anslutning till den nya stationen för att möjliggör byte för resenärer mellan de 
två järnvägssystemen. Andra investeringar som krävs är väganslutningar och ett nytt 
resecentrum.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen innebär att höghastighetsjärnvägens sträckning till och från statio-
nen har viss flexibilitet i dragningen. Dock styrs den av passagen över Sommen, liksom 
stationsläge för såväl höghastighetsjärnvägen som Södra stambanan för att skapa bra 
bytesfunktioner. Viss möjlighet finns även till optimering av placeringen ur aspekter 
såsom geometri, anläggningstyper, kostnader samt landskaps- och miljöhänsyn. Intrång 
i Säbydalen bedöms kunna undvikas, men att uppfylla den aspekten kan innebära att 
andra inte uppfylls. 

Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip T6, Perifer station norr om Tranås, bedöms 
bidra till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom 
värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen se avsnitt 16.8.
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Funktionsmålen
Tillgänglighet
Ett perifert stationsläge strax norr om nuvarande tätortsgräns, medger att stationen över 
tid troligen integreras med staden. Från de norra delarna av tätorten erbjuds god tillgäng-
lighet till stationen med cykel och till fots, och det perifera läget innebär även att statio-
nen blir enkel att nå med bil.

En perifer stationslösning, två till fyra kilometer norr om befintlig station i Tranås, kan 
leda till att Tranås C på sikt kommer att avvecklas. Detta minimerar restidsförlusten för 
genomresande och bytesresenärer, men resulterar i sämre tillgänglighet till arbetsplatser 
och andra målpunkter i centrala Tranås. Effekter av ett stationsläge i den sydligaste delen 
av princip T6 har inte analyserats i denna studie, men tillgängligheten till den nya statio-
nen ökar med ett kortare avstånd till tätorten.

Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsområdet bedöms inte bidra till att skapa förutsättningar för ett omfattande 
stadsutvecklingsprojekt med verksamheter och bostäder. Närheten mellan stationen och 
potentiella bostäder och verksamheter kan dock bidra till att öka tätortens övergripande 
attraktivitet. Stationsalternativet innebär möjlighet till förtätning och exploatering på 
den östra och norra sidan av Tranås. Ett sydligt läge inom princip T6 har inte studerats 
ingående, men effekter och konsekvenser av ett stationsläge i den sydligaste delen av T6 
bedöms bli liknande dem som förväntas för princip T4.

Hänsynsmålen
De projektmål som alternativ T6 bedöms motverka, präglas i hög grad av att det avgrän-
sade passageområdet inte medger lokalisering som undviker intrång i Säbydalen. Det 
gäller framförallt miljöaspekterna för fokusområde landskap, men även miljöaspekten 
areella näringar och i viss mån även de båda delaspekterna för befolkning. Passagen pa-
rallellt med Södra stambanan innebär en förhöjd risk för tredje man och risk att projekt-
målet som kopplar till det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet, att ingen människa ska dödas 
eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, motverkas. Kombinationen mellan tät-
ortsnära passage och passage utmed Södra stambanan innebär samtidigt att alternativet 
bidrar till att projektmålet om att minska spridning av föroreningar från förorenad mark 
kan uppnås.

16.6 Trafik och kapacitet
Station Tranås antas bli en station för storregionala tåg. Skillnaden mellan stationsprin-
ciperna är ur ett trafik- och kapacitetsperspektiv mycket liten, då dessa bara påverkas av 
längden på sträckningen Linköping-Jönköping.

För T2 och T6 har det antagits att den nya stationen för byte på Södra stambanan även 
byggs för vändande tåg från söder. I dessa två alternativ påförs då tågen som går söderut 
från Tranås, förbi Tranås C, med ytterligare ett stopp vid höghastighetsstationen, medan 
tågen norrifrån fortsatt går till Tranås C och vänder efter uppehåll på vägen vid höghas-
tighetsstationen.
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Figur 111. Illustrationen visar hur de olika stationsprinciperna påverkar hur regionaltåg körs på den konventio-
nella banan. T2 och T6 innebär att regionaltåg söderifrån passerar Tranås C för att vända vid den nya stationen 
vid höghastighetsstationen. Regionaltåg norrifrån gör uppehåll på den nya stationen vid höghastighetsstationen 
innan de kör vidare till Tranås C. En höghastighetsstation i princip T4 innebär att regionaltågen bara gör ett 
stopp.

T2

Tåg från Mjölby

Tåg från Aneby/Nässjö

T6

T4
Tranås C

16.7 Samhällsnyttor
En centralt belägen station, T4, ger de kortaste anslutningsresorna och därmed den 
största nyttan för resenärer som stiger av och på i Tranås. Det centrala läget är gynnsamt 
för anslutningsresor som sker med gång, cykel och kollektivtrafik. Det centrala stations-
läget medför att resenärer utanför tätorten som reser vidare med höghastighetståg kan 
förstärka marknadsunderlaget för handel och service. Förtätning av bebyggelse kan dock 
komma i konflikt med efterfrågan på parkeringsplatser i anslutning till stationen. 

Mer externa/perifera stationsalternativ, T2 respektive T6, kommer i huvudsak att  
fungera som bytespunkter vars bidrag till en positiv lokal utveckling bedöms bli  
betydligt mer begränsat. De längre anslutningsresorna är mindre gynnsamma för gång, 
cykel och kollektivtrafik. Stationsprincip T6 kan dock bidra till en positiv lokal utveckling 
med bebyggelseexploateringar i tätortens utkant. 

En centralt belägen station kan förväntas medföra störst lokala nyttor genom att tätortens 
centrumfunktioner kan förstärkas och genom god kollektiv tillgänglighet.
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16.8 Jämförande måluppfyllelseanalys
Rosdiagrammen i detta avsnitt illustrerar den samlade bedömningen av i vilken utsträck-
ning de olika stationsalternativen i Tranås bedöms bidra till eller motverkar uppfyllelsen 
av de olika projektmålen.

Funktionsmålen
Nedanstående figur illustrerar den samlade bedömningen av hur de olika stationsalter-
nativen bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av de olika projektmålen knutna till det 
transportpolitiska funktionsmålet. Måluppfyllelsen illustreras av rosdiagram, som ska 
ses som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts och redogjorts för i 
kapitlet om Station Tranås. En kortfattad sammanfattning av dessa bedömningar avse-
ende effekter på tillgänglighet och utvecklingskraft återfinns i anslutning till respektive 
stationsprincip tidigare i detta kapitel, samt i avsnittet om trafik och kapacitet. Dessa 
beskrivningar förklarar varför de olika stationsalternativens bidrag till uppfyllelsen av de 
olika funktionsmålen skiljer sig åt. 

Figur 112. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Tranås med tillhörande passageområde 
avseende bidrag till uppfyllelse av funktionsmålen.
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Hänsynsmålen
För hänsynsmålen avser bedömningen hur respektive stationsalternativ, med tillhörande 
passageområde, bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för det eller de projektmål 
som respektive miljöaspekt kopplar till. Miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i 
rosdiagrammet och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Även färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning en 
passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen 
knyter an till den beskrivning av måluppfyllelsen som gjorts i anslutning till respektive 
stationsprincip tidigare i detta kapitel. Rosdiagrammen ska annars ses som en ingång 
till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljöbedömningen. De 
fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna, och de tabeller som redovisar bedömning 
av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive passageområde, återfinns 
således i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 

Figur 113. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Tranås med tillhörande passageområde 
avseende bidrag till uppfyllelse av hänsynsmålen.
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17 Station Jönköping

Sammanfattning kapitel 17:

Kapitel 17 beskriver processen med att identifiera alternativ för station 
Jönköping, analysera och jämföra dessa, vilket resulterade i ett urval på fyra 
stationsalternativ för en fördjupad analys. I kapitlet presenteras också den 
sammanvägda bedömningen av hur de olika stationsalternativen bedöms 
bidra till uppfyllelsen av de projektspecifika funktions- och hänsynsmålen.

17.1 Urvalsprocess för stationsalternativ Jönköping 
Under arbetet med Översiktlig design- och systemlösning identifierades nio stationsal-
ternativ för Jönköping, som samtliga bedömdes vara möjliga, relevanta och byggbara. De 
nio stationsalternativen identifierades dels med utgångspunkt i ändamålen för höghastig-
hetsjärnvägen och dels med stöd av de styrande förutsättningarna.

Figur 114. Identifierade möjliga, relevanta och byggbara alternativ för Station Jönköping, identifierade under 
arbetet med design och systemlösning.
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I arbetet med Station Jönköping har de identifierade stationsalternativen analyserats och 
med stöd av en successivt fördjupad kunskap rörande system och platsspecifika förutsätt-
ningar, har en urvalsprocess i syfte att identifiera de mest relevanta stationsalternativen 
genomförts.

Denna urvalsprocess har genomförts i två steg. I det första steget utfördes en jämförande 
analys av de nio olika stationsalternativen, där övergripande kriterier avseende tillgäng-
lighet, samhällsutveckling, stationsområdesutveckling, trafik och kapacitet, miljö samt 
förutsättningar för byggnation och kostnader beaktades.

I den här analysen bedömdes alternativet J1 med en bro över Vättern som mycket kom-
plicerad ur byggbarhetsperspektiv samt oskäligt dyrt. Alternativet J2 med station på 
huvudbana invid Vättern i centralt läge skulle innebära omfattande intrång i stadsmil-
jön och en omfattande barriär i centrala Jönköping. Alternativet skulle sannolikt även 
innebära betongtunnel i delar av passagerna ner från omgivande branter, bland annat i 
Huskvarna. Sammantaget bedömdes detta alternativ medföra både orimliga intrång och 
orimliga kostnader och avgränsades därför bort. Motsvarande bedömning gjordes för 
alternativet J3 som representerar ett alternativ med central station i tunnel. På grund av 
de stora jorddjupen skulle hela passagen genom Jönköping ske i betongtunnel med både 
omfattande ingrepp och byggnadstekniska risker i form av bland annat grundvattensänk-
ningar. Alternativen J1, J2 och J3 bedömdes sammantaget som orimliga. 

Av de övriga alternativen, har de som utifrån kostnader och negativa effekter, bedömts 
medföra störst nyttor valts ut för fortsatt analys inför det andra steget i urvalsprocessen. 
I samband med urvalet i steg 1 identifierades ett behov att även utreda ett alternativ som 
innebär en huvudbanan belägen söder om Jönköping kombinerat med en bibana som av-
viker från huvudbanan ner mot ett stationsläge intill befintlig centralstation i Jönköping. 
Detta alternativ benämns J2B. 

För de alternativ som kvarstod efter steg 1, gjordes en fördjupad analys. Denna med 
avseende på alternativens bidrag till uppfyllelse av de projektmål som bedömdes vara 
alternativskiljande, samt genom beaktande av byggbarhet och kostnader. Inför detta steg 
nyanserades den geografiska avgränsningen för de mer utdragna principerna. Det innebar 
att alternativ J6 Tenhultsdalen preciserades till J6 norr, J6 mitt och J6 syd och alternativ 
J7 Tabergsdalen preciserades till J7 norr, J7 mitt och J7 syd. Därmed var det i praktiken 
tio alternativ som fördjupades även inför steg 2 i urvalsprocessen:  

• J2B, Vättern centralt via bibana

• J4, Munksjön via huvudbana

• J5, Munksjön via bibana 

• J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge

• J6M, Tenhultsdalen, mellersta

• J6S, Tenhultsdalen, sydligt läge

• J7N, Tabergsdalen, nordligt läge

• J7M, Tabergsdalen, mellersta

• J7S, Tabergsdalen, sydligt läge

• J8, Odensjö

Bedömningen av hur ett stationsalternativ bidrar till uppfyllelsen av projektmålen base-
ras på en analys av både stationsprincipen samt det passageområde som identifierats till 
varje stationsprincip. Passageområdet kopplat till respektive stationsprincip omfattar en 
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betydligt större yta än vad som ryms inom delsträcka Jönköping (se förklaring av  
passageområdets avgränsning i avsnitt 8.3).

Kvarvarande alternativ har bedömts vara relativt likvärdiga med avseende på bidrag till 
måluppfyllelse för hänsynsmålen. Stationsalternativet J2B, med station vid Vättern/
befintlig centralstation på bibana, utmärkte sig dock genom att det relativt snäva pas-
sageområdet för bibanan inrymmer två aktiva begravningsplatser samt en bedömning 
på begränsad bergtäckning för tunnel genom Natura 2000-området Bondberget. Det be-
dömdes vidare som att risken för direkta fysiska intrång i ovan nämnda skyddade kultur- 
respektive naturmiljöer kan vara svåra att undvika. Alternativet avgränsades bort bland 
annat med stöd av denna analys för fortsatt utredning.

Urvalsprocessens andra steg innebär därutöver att fyra av de kvarstående stationsalterna-
tiven, som vid den sammanvägda bedömningen i högre grad än de övriga bedömts bidra 
till uppfyllelsen av funktionsmålen, valts ut för att ingå i en fördjupad analys:  

• Södra Munksjön via huvudbana (J4)

• Södra Munksjön via bibana (J5)

• Tenhult norr (J6N)

• Odensjö (J8)

Figur 115. Stationsalternativ som valts ut för att ingå i den fördjupade analysen inför andra steget i urvalspro-
cessen för stationsalternativ i Jönköping.
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Figur 116. Stationsprinciper med tillhörande passageområden som ingått i den fördjupade analysen.

Figur 117. Möjlig principiell utformning av en station i Jönköping. Principen innebär en sexspårig station där 
passerande tåg går på de yttersta spåren. Två mellanplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll med eller 
utan vändning. Figuren är inte skalenlig.

17.2 Principiell stationsutformning för Jönköping 
De övergripande kraven32 som styr utformningen av station i Jönköping är att stationen 
ska utformas med plattformar för 400 meter långa tåg och kunna hantera att tre stycken 
250 meter långa tåg samtidigt kan vända utan behov av korsande tågväg för ankomst/ 
avgång Jönköping.

I avsnitt 7.3 presenteras exempel på principiella utformningar av stationer, där förslaget 
med två mittplattformar och separat spår för passerande tåg är tänkbart för Jönköping 
som uppfyllande av ovanstående krav, se Figur 117. 

Om Jönköping station skulle planeras med färre vändande tåg så kan även en enklare 
utformning vara möjlig liksom även varianter där spåren går i olika nivåer eller vändspå-
ren sidoförskjuts med planskild anslutning.
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17.3 Stationsprincip J4, Södra Munksjön via huvudbana 
Stationsprincip J4 innebär en huvudbana genom Jönköping med en station inom utveck-
lingsområdet söder om Munksjön. I anslutning anläggs även en station för det konventio-
nella järnvägsnätet, för att möjliggöra byten mellan de två järnvägssystemen och för de 
konventionella tågen att vända. Andra investeringar som krävs för att stationsprincipen 
ska fungera är dubbelspår vid A6-Södra Munksjöområdet, triangelspår vid A6 så att även 
tåg på Jönköpingsbanan söderifrån kan nå stationen, uppställning för konventionell järn-
väg, nytt resecentrum samt omloppsnära uppställning för höghastighetstågen.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipens flexibilitet och frihetsgrad i utformning är relativt liten såväl i plan 
som i profil. Den begränsade ytan i staden samt Vätternsänkans höjdförhållanden ger be-
gränsande ramar till höghastighetsjärnvägen. Höjdskillnaden gör att järnvägen med stor 
fördel bör utföras upphöjd, och på grund av dess geometriska krav bör den vara i princip 
rak i hela passagen. Detta medför att passager av övrig infrastruktur, framförallt där 
denna är upphöjd, skapar konfliktpunkter för profilen, då stationen i sig behöver anläggas 
i det närmaste plant (max 2,5 promilles lutning vid plattformarna) för att klara gällande 
krav och normer.

Kopplingspunkt 
Kopplingspunkten blir med stationsalternativ J4 enligt principläge K3, väster om Ta-
bergsdalen.  Med de anläggningstyper och den topografi som råder, bedöms kopplings-
punkten behöva förläggas ett antal kilometer väster om stationen. Den bedöms bli kom-
plex till sin utformning då den beroende på vilken sträckning järnvägen fortsätter i mot 
Borås, kan kräva såväl tunnelförläggning som stora skärningar. Om kopplingspunkten 
utformas med lägre hastighetsstandard för avgrenande tåg, kan en förläggning i dalgång-
en vara möjlig. Detta har dock inte studerats.

Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana, bedöms bidra 
till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. En jämförande analys genom värderos-
diagram för funktions- och hänsynsmålen görs i avsnitt 17.9.

Funktionsmålen
Tillgänglighet
Avsnittet redovisar tillgängligheten för både stationsalternativ J4 och J5, då de båda lig-
ger inom utvecklingsområdet söder om Munksjön. Ett stationsläge inom detta område 
innebär att stationen i hög grad integreras i den framtida staden. Utvecklingen av områ-
det söder om Munksjön, med ett stort antal planerade bostäder och arbetstillfällen, resul-
terar i att stationsläget söder om Munksjön beräknas ha det största upptagningsområdet 
av samtliga alternativ. Fler än 100 000 invånare och 60 000 arbetstillfällen beräknas 
kunna nås inom 10 minuter med bil från ett möjligt stationsläge, vilket motsvarar drygt 
40 % fler potentiella resenärer än som nås med bil från ett stationsläge i norra Tenhults-
dalen (J6N) på samma restid. Skillnaden mot ett stationsläge vid Odensjö är drygt 20%. 

En station inom Södra Munksjöns utvecklingsområde skulle, mycket tack vare den pla-
nerade utvecklingen i stationens närområde, erbjuda tillgänglighet både till fots och med 
cykel för ett jämförelsevis stort antal potentiella ankommande och avresande resenärer. 
Närheten till befintligt stombussnät och stadens centrum innebär samtidigt goda förut-
sättningar att skapa en effektiv försörjning av lokal kollektivtrafik med hög turtäthet.
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Ett stationsläge relativt nära stadens centrum, men samtidigt nära större vägar, innebär 
goda förutsättningar att försörja stationen med regional busstrafik. Tillgängligheten till 
stationen med bil är god tack vare närheten till både E4 och riksväg 40. Ett högt belastat 
lokalt vägnät närmast stationen kan dock komma att påverka tillgängligheten till statio-
nen negativt.

Effektiva bytesmöjligheter mot regionaltåg förutsätter kompletterande investeringar i 
konventionell järnväg, station samt uppställningsmöjlighet för regionaltåg. Ett stations-
läge söder om Munksjön resulterar i längre restider för anslutande resenärer med regio-
naltåg söderifrån, men samtidigt något kortare anslutningsresa för resenärer med regio-
naltåg norrifrån, jämfört med externa stationslägen. 

Sammantaget erbjuder ett stationsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde betyd-
ligt högre tillgänglighet till stationen för såväl avresande resenärer som till arbetsplatser 
och målpunkter för ankommande resenärer, än de externa stationsalternativen gör. Som 
bytespunkt för tillresande från kommuner söder om Jönköping, är södra Munksjöom-
rådet däremot sämre än externa alternativ. För dessa kan dessutom ett stationsläge vid 
Munksjön komma att påverka möjligheterna att resa med tåg till Jönköping C negativt.

De jämförelsevis längre restiderna för passerande resenärer innebär vidare en negativ 
påverkan på tillgängligheten för resenärer som inte har start- eller slutpunkt i Jönköping

Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsalternativet innebär ett strategiskt, centrumnära läge med många boende och 
arbetsplatser/målpunkter inom en kort anslutningsresa från stationen Det skapar förut-
sättningar för dagspendling mellan stationsorterna längs den nya järnvägen. Därigenom 
skapas förutsättningar för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma 
regionförstoring.

En höghastighetsstation vid södra Munksjön bedöms stärka Jönköpings attraktionskraft 
för arbetsplatser som kan nås från näraliggande regioncentrum, vilket innebär att Jönkö-
pings funktion som regioncentrum förstärks.

Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de båda höghastighetsjärnvägarna möts 
är attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam för etablering av kunskaps- och kon-
taktintensiva verksamheter, såsom konferens och mässanläggningar, hotell, evenemang 
av olika slag, kultur och idrott, utbildning och forskning. Ett relativt centralt stationsläge 
resulterar i en högre genomströmning av resenärer och besökare, och skapar därmed ett 
underlag för ett bredare utbud av restauranger, butiker, service och tjänster, än externa 
stationer. Detta, tillsammans med hög lokal och interregional tillgänglighet, bidrar till att 
även andra kontorsverksamheter attraheras av att etablera sig i närheten av stationen.  

Stationsområdet ingår i planen för södra Munksjöns utvecklingsområde, och avser om-
vandling av ett befintligt industriområde till bostäder, handel och kontor. Utvecklingsom-
rådet är attraktivt med avseende på förtätning av staden, med stora omvandlingsbara ytor 
i nära anslutning till stadens centrum. Detta är även en begränsning för anläggningens 
mer platskrävande element såsom stationen och omloppsnära uppställning för höghastig-
hetståg, samt den konventionella stationen med uppställning för konventionella tåg.

Ett relativt centralt läge förutsätter anpassningar av kollektivtrafiksystem och lokala väg-
nät för att säkerställa framkomligheten i staden. Detta för att fullt ut kunna tillgodogöra 
sig nyttorna av den högre tillgänglighet som ett centralt stationsläge genererar.  
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Utvecklingen av området söder om Munksjön sker oavsett stationsläge, men omfattning, 
utvecklingstakt och innehåll i området påverkas av vilket stationsläge som väljs. Området 
söder om Munksjön bedöms till delar vara bebyggt innan en höghastighetsstation kan 
komma att tas i drift. Det bedöms finnas viss risk att exploateringspotentialen begränsas 
av brist på tillgänglig mark.  

Hänsynsmålen
Alternativet J4 Munksjön med huvudbana uppvisar relativt stora skillnader vad gäller be-
dömt bidrag till måluppfyllelse för de olika projektmålen/miljöaspekterna. Skillnaderna 
beror på att vissa projektmål gynnas av en tätortsnära passage medan andra i hög grad 
missgynnas. Framförallt sticker miljöaspekten människors hälsa ut. Alternativet bedöms 
motverka projektmålet. Många människor riskerar att störas av framförallt buller från 
höghastighetståg som passerar i full, eller nära full, hastighet förbi stationsprincipen i så-
dan omfattning av det kan påverka deras hälsa negativt. Att en stor del av järnvägssträck-
an sannolikt anläggs i tunnel vid detta alternativ är till fördel för flera av miljöaspekterna 
och hjälper till att styra mot förbättrad måluppfyllelse för dessa projektmål.

17.4 Stationsprincip J5, Munksjön via bibana 
Stationsprincip J5 innebär en huvudbana på höjden söder om tätorten Jönköping, till-
sammans med en bibana som når ett stationsläge i den östra eller mellersta delen av 
området söder om Munksjö. I anslutning anläggs en station för det konventionella järn-
vägsnätet så att resenärer kan byta tåg mellan de båda systemen och att de konventionella 
tågen kan vända. Andra investeringar som krävs för att stationsprincipen ska fungera 
är dubbelspår A6-Södra Munksjöområdet, triangelspår vid A6 så att även tåg på Jön-
köpingsbanan söderifrån kan nå stationen, uppställning för konventionell järnväg, nytt 
resecentrum samt omloppsnära uppställning för höghastighetstågen.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen har liknande förutsättningar som J4 men utan de begränsningar som 
huvudbanans geometriska krav innebär. Huvudbanan som anläggs utanför tätorten har 
tekniskt större utformningsflexibilitet.

Kopplingspunkt
Med alternativ J5 blir det tre kopplingspunkter i Jönköping, en i öster och två i väster, 
som skulle kunna samlokaliseras för bästa kapacitet, se Figur 118. Kopplingspunkten i  
öster får en relativt enkel utformning medan de två i väster, om de samlokaliseras så att 
de blir ett läge som innefattar såväl koppling för bibanan som koppling mot Malmö, blir 
mer komplex. Läget för de västra kopplingspunkterna blir enligt principläge K2, väster 
om E4, öster om Tabergsdalen. 

Med de anläggningstyper och den topografi som råder, bedöms kopplingspunkten be-
höva förläggas ett antal kilometer väster om stationen. Den bedöms även bli komplex till 
sin utformning, då den beroende på vilken sträckning järnvägen fortsätter i mot Borås, 
kan kräva såväl tunnelförläggning som stora skärningar.

Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J5, Munksjön via bibana, bedöms bidra till 
uppfyllelsen av åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom värd-
erosdiagram för funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 17.9.

Funktionsmålen 
Tillgänglighet
Tillgängligheten för både J4 och J5 redovisas i avsnittet om stationsalternativ J4.
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Samhälls- och stationsområdesutveckling
Utvecklingsförutsättningarna med detta stationsalternativ är i huvudsak samma som för 
stationsläge med huvudbana. Exploateringsmöjligheterna i stationsnära läge gynnas dock 
av den mindre ytkrävande bibanan, samt av den minskade störningen från järnvägs- 
trafiken med bibanan. 

Det analyserade stationsläget med en bibana innebär ett mer östligt läge än med  
huvudbana, vilket innebär något sämre koppling mot det strategiska vägnätet, men större 
närhet till stora arbetsplatser vid länssjukhus och A6. Ett östligare läge inom utred-
ningsområdet söder om Munksjön innebär även att Jönköpingsbanans barriäreffekt och 
begränsande påverkan på stadsutvecklingspotentialen inom området skulle kunna bli 
markant mindre. Detta är även en begränsning för anläggningens mer platskrävande  
element, såsom omloppsnära uppställningar för höghastighetståg samt den konvent-
ionella stationen med uppställning för konventionella tåg.

Hänsynsmålen 
För de projektmål där alternativet J5, Södra Munksjön med bibana, har bedömts inne-
bära en risk att måluppfyllelse motverkas har i flera fall de kumulativa effekter, som 
kan uppstå av kombinationen huvudbana och bibana, varit avgörande för den samlade 
bedömningen. Ett exempel är kumulativ barriäreffekt i området kring principen för 
kopplingspunkt, vilket kan påverka såväl ekologiska spridningssamband som förflyttning 
av jordbruksmaskiner. Kombinationen huvudbana och bibana innebär också att totalt 
sett flera människor störs av bland annat buller från höghastighetståg. Kopplingspunkten 
samt passagen för banan mot Malmö innebär en ökad risk att projektmålet för miljö-
aspekten vatten inte kan nås, eftersom dessa geografiskt sammanfaller med ett grund-
vattenmagasin med mycket god tillgång på vatten.

Figur 118. Principbild för exempel på kopplingspunkter i Jönköping i utformning med bibana och samförlagd 
grenpunkt mot Malmö, samt västlig anslutning för bibana. Bilden visar hur en kombinerad kopplingspunkt i 
väster enligt princip C blir mer komplex och utförs i tre nivåer (istället för notmalt två).
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17.5 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 
Stationsprincip J6N innebär en huvudbana som går på höjderna söder om Jönköping 
med en extern station i norra Tenhultsdalen strax söder om Huskvarna. Stationen för-
läggs i anslutning till där höghastighetsjärnvägen korsar Jönköpingsbanan och på  
Jönköpingsbanan anläggs en station som möjliggör tågbyte för resenärer mellan de två 
systemen. Andra investeringar som krävs innefattar kollektivtrafikstråk och väganslut-
ningar till stationen, nytt resecentrum och omloppsnära uppställning för höghastighets-
tågen. 

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen har relativt hög placerings- och utformningsflexibilitet i korsnings- 
vinkeln med Jönköpingsbanan och placeringen längs Tenhultsdalen. 

Kopplingspunkt 
Kopplingspunkten med denna stationsprincip ligger i direkt anslutning till stationen. 
Läget för kopplingspunkten blir således i princip K1, väster om Tenhultsdalen och öster 
om E4.

Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J6N, Norra Tenhultsdalen, bedöms bidra till 
uppfyllelsen av åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom värd-
erosdiagram för funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 17.9.

Funktionsmålen 
Tillgänglighet
Ett stationsläge vid Tenhultsdalen erbjuder bytesfunktion mot konventionell järnväg 
och god tillgänglighet till stationen för resenärer från Huskvarna samt för resenärer med 
regionaltåg från kommuner söder om Jönköping, via Jönköpingsbanan och via Vagger-
ydsbanan med den antagna nydragningen av järnväg Byarum-Tenhult. 

Stationsläget förutsätter kompletterande investeringar i form av väganslutning mot be-
byggelsen vid Öxnehaga samt ny infrastruktur för att effektivt kunna försörjas med lokal 
kollektivtrafik. 

Närheten till riksväg 40 innebär att stationen är enkel att nå för dem som reser med bil. 
Det längre avståndet till centrala Jönköping och viktiga målpunkter innebär dock att det 
tar längre tid att nå ett lika stort upptagningsområde, mätt i arbetstillfällen och invånar-
antal, som nås från ett stationsläge vid södra Munksjön.

Längre anslutningsresor för flertalet av de avresande och ankommande resenärerna 
innebär sämre förutsättningar för arbetspendling mellan stationsorterna utmed höghas-
tighetsjärnvägen, än mer centrala stationsalternativ. Stationsläget sydöst om Jönköping 
innebär även längre anslutningsresor med regionaltåg för resenärer i Västergötland och 
nordvästra Jönköpings kommun. 

Stationsläget vid norra Tenhultsdalen erbjuder minst restidsförluster för passerande 
resenärer, vilket resulterar i att tillgängligheten mellan övriga orter längs höghastighets-
järnvägen gynnas mest av ett stationsläge där.

Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen, innebär en extern station, som likt ett stationsläge 
vid Odensjö (J8) förutsätter en anslutningsresa för att nå boende och arbetsplatser/
målpunkter i Jönköping. Den extra restiden mellan bostad/arbetsplats och stationsläge 
innebär att det externa stationsläget resulterar i sämre förutsättningar för arbetspendling 
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mellan Jönköping och de andra orterna längs höghastighetsjärnvägen. Förutsättningar 
för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma regionförstoring och re-
gional utveckling bedöms därför vara betydligt sämre, än för stationslägen inom området 
söder om Munksjön (J4/J5). 

Ett stationsläge i Tenhultsdalen erbjuder gott om tillgänglig mark i anslutning till statio-
nen, men exploateringspotentialen i anslutning till det externa läget bedöms vara jämfö-
relsevis låg och förutsättningarna för att åstadkomma en stadsutveckling i anslutning till 
stationen bedöms därför vara små. Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de 
båda höghastighetsjärnvägarna möts är attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam 
för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter, såsom konferens och 
mässanläggningar samt hotell. Närheten till väg 40 gör att det även bedöms kunna kom-
ma att etableras viss typ av extern handel i anslutning till ett stationsområde i Tenhults-
dalen. En jämförelsevis låg genomströmning av besökare och resenärer vid ett externt 
stationsläge, innebär att utbudet och mångfalden av service och handel i stationsområdet 
kan förväntas bli avsevärt lägre än vid mer centrala stationslägen där genomströmningen 
av människor blir högre.

Totalt sett bedöms externa stationslägen, i jämförelse med mer centrala stationslägen, 
resultera i lägre utvecklingstakt i kommunen och regionen, både vad avser invånarantal 
och arbetstillfällen, och därmed även betydligt färre tillkommande bostäder i såväl Jön-
köpings kommun som i regionen som helhet. 

Hänsynsmålen 
Alternativet J6N, Tenhult norra, bedöms för flertalet av projektmålen som hör till hän-
synsmålen bidra, eller ha möjlighet att bidra, till måluppfyllelse. För flera av målen bygger 
bedömningen på att det finns möjligheter till anpassning både genom lokalisering och ge-
nom omsorgsfull utformning. Bedömningen att alternativet riskerar att motverka målen 
för naturmiljö och areella näringar bygger på den barriäreffekt som järnvägen kan orsaka 
för både ekologiska spridningssamband och för transport av till exempel jordbruksmaski-
ner. Det senare innebär ett försvårat brukande, men också att naturmiljöer som ängs- och 
hagmarker kan påverkas negativt genom minskat brukande. 

17.6 Stationsprincip J8, Odensjö 
Stationsprincip J8 innebär en huvudbana som går på höjderna söder om Jönköping med 
ett externt stationsläge norr om Odensjö. Området saknar i dagsläget koppling till det 
konventionella järnvägsnätet så en ny konventionell bana skulle byggas som ansluter 
Tenhult till södra Munksjöområdet. En konventionell station där resenärer kan byta tåg 
mellan de båda systemen anläggs i anslutning till höghastighetsstationen. Andra inves-
teringar är kollektivtrafikstråk och väganslutningar, nytt resecentrum och omloppsnära 
uppställning för höghastighetstågen.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen har relativt hög placerings- och utformningsflexibilitet, men bedöms 
vara mer låst i korsningvinkeln av Jönköpingsbanan än vad J6N-principen bedöms vara, 
för att kunna erhålla en god utformning på kopplingspunkten.

Kopplingspunkt 
Kopplingspunkten med denna stationsprincip ligger i direkt anslutning till stationen. Det 
huvudsakliga läget för kopplingspunkten blir således i princip K2, väster om Tenhults-
dalen och öster om E4. Beroende på vinkeln för stationen kan kopplingspunkten behöva 
förläggas i läge K3 istället och inte i anslutning till stationen. 
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Måluppfyllelsebedömning 
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J8, Odensjö, bedöms bidra till uppfyllelsen av 
åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom värderosdiagram för 
funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 17.9.

Funktionsmålen 
Tillgänglighet
Ett externt stationsläge vid Odensjö, drygt 6 km fågelvägen söder om centrala Jönköping, 
skulle kunna vara möjlig att integrera i befintlig stadsstruktur om än i stadens ytterområ-
den. Stationsläget erbjuder lägre tillgänglighet, dels till stationen för avresande resenärer 
och dels till arbetsplatser och regionala målpunkter för ankommande resenärer från 
andra stationsorter, än stationslägen närmare stadens centrum.

I dagsläget innebär stationsalternativet att endast ett fåtal potentiella resenärer skulle 
kunna ta sig till och från stationen till fots eller med cykel. Stationen erbjuder inte till-
gänglighet med cykel eller till fots för ankommande resenärer till regionala målpunkter 
eller arbetstillfällen. Närheten till E4 innebär dock att stationen är enkel att nå för dem 
som reser med bil. Anslutningsresorna till centrala Jönköping med bil är dock längre, vil-
ket resulterar i att det tar längre tid att nå ett lika stort upptagningsområde som nås från 
stationsläget vid södra Munksjön på 10 minuter. 

Stationsläget bedöms kräva kompletterande investeringar i form av kollektivtrafikstråk 
mot området söder om Munksjön, för att effektivt kunna försörjas med lokal kollektivtra-
fik. Även enkompletterande investering i form av en ny järnväg mellan Tenhult, via Oden-
sjö och Munksjöområdet till Jönköping C, är en förutsättning, då den möjliggör bytes-
funktion mot konventionell järnväg och därmed tillgänglighet till stationen för resenärer 
som reser med regionaltåg till stationen. 

Ett stationsläge vid Odensjö erbjuder god tillgänglighet till stationen för resenärer från 
Tabergsdalen, men även orter längre söderut längs E4 såsom Vaggeryd och Skillingaryd. 
Tillgängligheten från Huskvarna blir dock jämförelsevis sämre, än vid de andra stations-
alternativen. Med den kompletterande investeringen i form av en järnväg från Tenhult 
erbjuds även resenärer som kommer med regionaltåg söderifrån tillgänglighet med tåg 
till stationen. 

Längre anslutningsresor till och från stationen innebär längre restider mellan Jönkö-
ping och andra stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen. Jämfört med mer centrala 
stationslägen erbjuder stationsläget vid Odensjö sämre tillgänglighet till arbetstillfällen i 
andra stationsorter. Detta innebär jämförelsevis sämre förutsättningar för arbetspendling 
mellan stationsorterna.

Stationsläget vid Odensjö erbjuder mindre restidsförluster för passerande resenärer, än 
stationslägen vid södra Munksjön. Det innebär att tillgängligheten mellan övriga orter 
längs höghastighetsjärnvägen gynnas av ett stationsläge vid Odensjö. Skillnaden i restid 
mot ett stationsläge i Tenhultsdalen är liten, men något sämre.

Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsprincip J8 Odensjö innebär en extern station, som likt ett stationsläge i Tenhults-
dalen (J6N) förutsätter en anslutningsresa för att nå boende och arbetsplatser/målpunk-
ter i Jönköping. Den extra restiden mellan bostad/arbetsplats och stationsläge innebär 
sämre förutsättningar för arbetspendling mellan Jönköping och de andra orterna längs 
höghastighetsjärnvägen. Förutsättningar för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader 
och åstadkomma regionförstoring bedöms därför vara betydligt sämre, än för stationslä-
gen i området söder om Munksjön (J4/J5). 
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Ett stationsläge vid Odensjö erbjuder gott om tillgänglig mark i anslutning till stationen 
och läget bedöms erbjuda relativt god exploateringspotential för framförallt bostäder. 
Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de båda höghastighetsjärnvägarna möts 
är attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam för etablering av kunskaps- och kon-
taktintensiva verksamheter, såsom konferens och mässanläggningar samt hotell. Även 
viss typ av extern handel bedöms kunna komma att etableras i anslutning till ett externt 
stationsområde. 

Ett stationsläge vid Odensjö bedöms resultera i att Tabergsdalen och Odensjö/Barnarp 
blir relativt sett mer intressant för bostadsbyggande och att det i sin tur leder till en om-
prioritering i kommunens utbyggnadsstrategi. Totalt sett bedöms externa stationslägen, i 
jämförelse med ett mer centralt stationsläge, resultera i lägre utvecklingstakt i kommunen 
och regionen, både vad avser befolkningstillväxt och arbetstillfällen, och därmed också 
totalt sett märkbart lägre bostadsbyggande i såväl Jönköpings kommun som i regionen 
som helhet. 

En extern station bedöms påverka utvecklingsområdet söder om Munksjön i det avse-
endet att det blir mindre attraktivt för etablering av kontorsarbeten, servicenäringar och 
verksamheter med långväga kunder/besökare. En konventionell järnvägsstation i södra 
Munksjöområdet skulle kunna bidra till att balansera denna effekt i något avseende.

Hänsynsmålen 
För stationsprincip J8 Odensjö bedöms främst de effekter som kopplingspunkten, och i 
viss mån även passagen för banan som går söderut mot Malmö, kan orsaka kunna vara de 
aspekter som kan innebära en risk för att måluppfyllelse motverkas. Kopplingspunkten 
innebär ytterligare ianspråktagande av mark samt förstärkt barriäreffekt. Den struk-
turomvandling som stationsprincipen kan medföra i det herrgårdspräglade landskapet 
bedöms även bidra till att projektmålen för kulturmiljö riskerar att motverkas. Passage-
området för banan som går söderut mot Malmö går parallellt med det grundvattenmaga-
sin som har störst tillgång på vatten i Jönköping med omland. Det ökar risken för konflikt 
med dricksvattenintresset och därmed även risken för att projektmålet som rör vattenre-
surser inte kan nås. Följdinvestering i form av ny järnväg från Tenhult till Munksjön via 
Odensjö bedöms förstärka de negativa effekterna för flera av miljöaspekterna och försvå-
rar därmed ytterligare möjligheten för alternativet att bidra positivt till måluppfyllelse. 
Tillsammans med höghastighetsjärnvägen riskerar en ny järnväg i denna sträckning att 
medföra kumulativa effekter i form av förstärkt barriär och att fler människor påverkas av 
buller. 

17.7 Trafik och kapacitet

Trafik på höghastighetsjärnvägen
Stationslägen i JöA och JöB skiljer gällande restider, se avsnitt 13.6. Den största skillna-
den är för tåg mot Malmö. Ett uppehåll vid en station i JöA (J4/J5) innebär fler minuter 
förlängd restid för Malmötåget än med Göteborgståget. För JöB (J6N/J8) medför det 
istället fler minuter förlängd restid att göra ett uppehåll för Stockholm–Göteborgståget 
än Stockholm–Malmötåget. Skillnaden beror på kopplingspunktens läge i förhållande till 
stationen som gör att i JöA förlorar tågen ytterligare tid på uppehåll. För stationsprin-
ciper i JöB är kopplingspunkten integrerad i stationen, vilket medför att hastighetsned-
sättningen sker vid stationen och då är den extra tiden det tar att även göra ett uppehåll 
mindre då tåget redan kör långsamt.
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Detta kan tänkas medföra att stationsläge i JöA i större grad blir en huvudstation på 
Stockholm–Göteborg, medan i JöB ökar sannolikheten för att fler tåg gör uppehåll  
Stockholm–Malmö. Detta kommer troligen även påverkas av vilka storregionala trafik-
system som körs och därigenom hur stor konkurrens det är mellan olika operatörer.

Kapacitet på höghastighetsjärnvägen
Kapaciteten med station i JöA är lägre än med JöB, detta eftersom det skapas en gemen-
sam dubbelspårig sträcka från kopplingspunkten in till Jönköping station. Eftersom stor-
regionala tåg förväntas trafikera tätare in mot Jönköping västerifrån är denna del hårdast 
belastad och därför också ett känsligt område kapacitetsmässigt.

Trafikpåverkan regional trafik kring Jönköping 
De olika stationslägena kommer att påverka den regionala trafiken längs det konventio-
nella järnvägsnätet i Jönköping. Detta beror på möjligheterna att trafikera höghastighets-
stationen längs det befintliga järnvägsnätet eller om höghastighetsstationen inte ligger 
längs huvudlinjen. I Övergripande krav 2.0 anges att höghastighetsjärnväg är ett sepa-
rerat trafiksystem med effektiva byten till omkringliggande trafiksystem, och att möjliga 
bytestider tåg-tåg och tåg-buss/spårvagn ska vara högst 10 minuter. 

För stationslägen i JöA och JöB uppnås effektiva byten mot tåg på konventionell järnväg, 
genom att stationsprinciperna antingen är förlagda i en korsningspunkt med den  
befintliga järnvägen eller att den konventionella strukturen kompletterats för att uppnå 
en bytespunkt. I figurerna Figur 119, Figur 120 och Figur 121 visas alternativen förutsatt 
att investering i ny sträckning för Vaggerydsbanan sträckan Byarum–Tenhult är genom-
förd. 

Idag har Jönköpingsbanan framförallt genomgående trafik, trafik som går Skövde- 
Falköping-Jönköping-Nässjö och tåg som kommer från Nässjö och vänder på Jönköping 
C. Med stationsläge i JöA vid Munksjön (J4 och J5) kan en lösning vara ett triangel-
spår vid A6 och en ny station intill höghastighetsstationen för att ge resenärer möjlighet 
till effektiva byten, se Figur 119. Detta medför att Munksjön blir en vändstation för de 
konventionella tågen, där tågsystemen troligen bryts. Detta skapar även ett ökat behov 
av uppställningsspår kring Munksjön för tåg som då går i och ur trafik i Jönköping. Om 
trafiksystemet anpassas för att mata till höghastighetsjärnvägen, snarare än Jönköping 
C, skulle det medföra att regionaltåg norrifrån och söderifrån i huvudsak skulle trafikera 
stationen söder om Munksjön, istället för att gå genomgående via Jönköping C. För re-
sande med regionaltåg söderifrån skulle detta innebära försämrad turtäthet och försäm-
rad tillgänglighet med tåg till Jönköping C, där de regionala målpunkterna främst ligger i 
nuläget.

För stationslägen i JöB, J6N Tenhultsdalen norra och J8 Odensjö, skapas system där  
regiontågen fortsätter vara genomgående, se Figur 120. Regiontågen från Nässjö och  
Vaggeryd trafikerar alltid både höghastighetsstationen och Jönköping C med samma tåg-
system. Systemet får därför goda trafikeringsförutsättningar i både högtrafik och lågtrafik.

I alternativ J8 Odensjö förutsätts att en ny konventionell bana byggs från Tenhult via 
Odensjö och Munksjön, se Figur 121. Byarum-Tenhult bör då anpassas till denna vid dess 
utbyggnad. Detta medför en effektiv genomgående konventionell trafik med möjliga  
stationslägen i serie vid Odensjö höghastighetsstation, Munksjön och Jönköping C. 
Befintlig Vaggerydsbanan och godsbangård antas avvecklas på ett sätt och i en takt som 
innebär att höghastighetsjärnvägen inte missgynnas.
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Figur 119. Möjligt regionalt trafiksystem 
med J4/J5 och Byarum-Tenhult utbyggt. 
Regionala tåg söderifrån måste välja 
om de ska gå till höghastighets- 
stationen eller Jönköping C. Siffrorna 
längs linjerna visar hur många tåg per 
timme som kommer från de olika hållen 
och hur de delas mellan stationerna i 
Jönköping.

Figur 120. Möjligt regionalt trafiksystem 
med J6N. Samtliga tåg passerar både 
höghastighetsstationen och Jönköping C. 
Siffrorna längs de olika linjerna visar hur 
många tåg per timme som kommer från 
de olika hållen.
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Figur 121. Möjligt regionalt trafiksystem 
med J8 Odensjö. Samtliga linjer går förbi 
höghastighetsstationen, Munksjön och 
Jönköping C. Persontrafik på Huskvarna 
station minskar eller upphör. Siffrorna 
längs de olika linjerna visar hur många 
tåg per timme som kommer från de olika 
hållen.
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17.8 Samhällsnyttor
Samhällsnyttorna av Station Jönköping kan härledas till de betydande förbättringarna i 
tillgänglighet som en sådan station genererar. De potentiella nyttorna av stationen kan 
exploateras på olika sätt, beroende av var stationen lokaliseras. En sammanvägd bedöm-
ning om vilken lösning som ger den största utvecklingskraften behöver därför beakta att 
tillgänglighetsförändringar nyttiggörs på olika sätt beroende av stationslokalisering.

Tillgängligheten till en höghastighetsstation gynnar generellt kontakt- och kunskaps-
intensiva verksamheter. Vid ett centralt läge, vid Södra Munksjön (stationsprincip J4/
J5), kan betydande samhällsnytta erhållas genom att befintliga centrala funktioner kan 
stärkas av den förbättrade tillgängligheten. Likaså gynnas gång, cykel och kollektivtrafik 
för anslutande resor, vilket främjar arbetet mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Ett stationsläge vid Södra Munksjön ger vidare upphov till nyttor i form av goda möjlig-
heter till daglig arbetspendling med storregionala tåg. Därutöver kan ett stationsläge vid 
Södra Munksjön erbjuda god tillgänglighet för vägtransport. En särskilt gynnsam förut-
sättning för att realisera den potentiella nyttan är att området söder om Munksjön, för-
utom närhet till befintliga funktioner och målpunkter, också erbjuder mark för etablering 
av nya verksamheter genom omvandling av det befintliga verksamhetsområdet.  
Stationsprincip J4/J5 vid Södra Munksjön genererar även nyttor som inte är direkt kopp-
lade till resor med höghastighetståg. En höghastighetsstation förväntas ge ökad efter- 
frågan på resor med konventionella tåg och buss, och därmed en potential för ett ökat 
utbud. Lokaliseringen till Munksjön kan därmed också förbättra lokal/regional tillgäng-
lighet till centrala Jönköping.

För passerande resenärer genereras större nyttor i form av restidsvinster med stations-
lokalisering söder om Jönköping, inom stationsprinciperna vid Tenhultsdalen (J6N) 
respektive Odensjö (J8). Externa stationsalternativ söder om Jönköping genererar även 
större nytta för orter söder om Jönköping, genom jämförelsevis bättre tillgänglighet till 
stationen för höghastighetståg. 

Med externa stationsalternativ begränsas dock potentialen för daglig arbetspendling med 
storregionala tåg. Stationsprinciperna i Tenhultsdalen respektive Odensjö begränsar även 
potentialen för att utveckla centrala Jönköping och den sammanvägda samhällsnyttan be-
döms därför vara lägre, än vad som kan förväntas av ett stationsläge vid Södra Munksjön.
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17.9 Jämförande måluppfyllelseanalys
Följande avsnitt behandlar den samlade bedömningen av i vilken utsträckning de olika 
stationsalternativen i Jönköping bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av de olika  
projektmålen.

Funktionsmålen
Figur 122 illustrerar den samlade bedömningen av hur de olika stationsalternativen 
bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av de olika projektmålen knutna till de transport-
politiska funktionsmålen. Funktionsmålen illustreras i varsin sektor i rosdiagrammet och 
högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är ifylld. Även färgerna i 
bedömningsskalan används för att visa på till vilken utsträckning som en passage genom 
det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen knyter an till 
den beskrivning av måluppfyllelsen som gjorts i anslutning till respektive stationsprincip 
tidigare i kapitel 17.

Figur 122. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Jönköping med tillhörande passageområde 
avseende dess bidrag till uppfyllelse av de transportpolitiska funktionsmålen.
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Figur 123. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Jönköping med tillhörande passageområde 
avseende bidrag till uppfyllelse av hänsynsmålen.

Hänsynsmålen
För hänsynsmålen avser bedömningen hur respektive stationsalternativ, med tillhörande 
passageområde, bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för det eller de projektmål 
som respektive miljöaspekt är kopplad till. Miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i 
rosdiagrammet och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är 
ifylld. Även färgerna i bedömningsskalan används för att visa på till vilken utsträckning 
som en passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Ros-
diagrammen knyter an till den beskrivning av måluppfyllelsen som gjorts i anslutning 
till respektive stationsprincip tidigare i avsnitt 17. Rosdiagrammen ska annars ses som 
en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljöbedöm-
ningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redovisar 
bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive passageområde 
återfinns således i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning. 
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18 Samlad effektbedömning

Sammanfattning kapitel 18:

I kapitel 18 redogörs för Trafikverkets samlade effektbedömning av en 
utbyggnad av hela höghastighetsjärnvägen, sträckorna 
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, som nu utreds. Den samlade 
effektbedömningen visar, enligt Trafikverkets klassificering, 
hur åtgärden att bygga höghastighetsjärnvägen är olönsam. Effektbedöm-
ningen visar dock på ett flertal nyttor såsom minskad restid, transporttid och 
transportkostnad samt att tillförlitlighet i resor och transporter ökar. 

18.1 Kostnadsbedömning
Trafikverket33 har bedömt att investeringskostnaden för hela systemet för höghastighets-
järnvägar uppgår till ca 230 miljarder kronor, +/- 30 miljarder kronor (2015 års prisnivå). 
Denna kostnadsbedömning är anpassad till de, enligt Sverigeförhandlingen, då aktuella 
stationslägena och avser ett system med centralt respektive relativt centralt belägna  
stationer i Linköping och Borås, som trafikeras via bibanor från huvudspåret, Station 
Tranås i externt läge samt Station Jönköping vid huvudspåret i västra delen av Södra 

Munksjön, utan bibana. Investeringskostnaden för sträckan Linköping-Borås är bedömd 
till 70 miljarder kronor, +/- 23 miljarder kronor.

18.2 Samhällsekonomisk bedömning av höghastighetssystemet 
Trafikverket har under 2016 tagit fram en samlad effektbedömning för hela höghastig-
hetsjärnvägen för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I den  
samlade effektbedömningen jämförs ett utbyggt nät för höghastighetsjärnväg mot ett 
referensalternativ. I referensalternativet ingår de investeringsobjekt som det finns beslut 
om att färdigställa innan år 2040. 

Den samlade effektbedömningen syftar till att beskriva de kostnader och effekter som en 
höghastighetsjärnväg beräknas eller bedöms leda till. Tre delar ingår: 
• samhällsekonomisk analys

• fördelningsanalys

• måluppfyllelseanalys 

I den samlade effektbedömningen har stationslägen antagits enligt det förslag som  
Sverigeförhandlingen presenterade i februari 2016. Trafikverket har, baserat på detta, 
tagit fram ett möjligt trafikupplägg för höghastighetsjärnväg, snabba regionaltåg och 
gods-transporter.

Sammantaget visar den samhällsekonomiska kalkylen att de beräknade samhälls- 
ekonomiska nyttorna på cirka 150 miljarder kronor under 60 år, är betydligt mindre än 
kostnaderna för investering, drift och underhåll. Det vill säga att åtgärden är en samhälls-
ekonomiskt olönsam investering. Marginalnyttan i förhållande till investeringskostnaden, 
den så kallade nettonuvärdeskvoten, är på cirka -0,6, vilket enligt Trafikverkets klassifi-
cering tyder på att åtgärden är mycket olönsam. Man kan argumentera för att en längre 

33 Trafikverket (2016b)
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kalkylperiod på 80 eller 120 år ska användas, då investeringen troligen kommer att ha 
en fortsatt funktion bortom 60 år. Med en längre kalkylperiod förbättras marginalnyttan, 
men samtidigt ökar osäkerheterna; 100 år från idag kan höghastighetsjärnväg vara ersatt 
av andra tekniker och behoven av resor kan också se annorlunda ut.

Merparten av den beräknade nyttan utgörs av restidseffekter för resenärer och transport-
tid och transportkostnad för godskunder. Fördelningsanalysen visar att de stora fördelar-
na främst ligger på nationell nivå och Stockholm följt av Göteborg, Malmö, Linköping och 
Jönköping är de städer som får störst nytta i absoluta tal av höghastighetsjärnvägarna. 
Störst nytta per capita får Linköping, Jönköping, Borås, Härryda och Värnamo.

Måluppfyllelseanalysen visar att investeringen i höghastighetsjärnväg bidrar positivt till 
uppfyllande av funktionsmålet bland annat därför att tillförlitlighet i medborgarnas resor 
och näringslivets transporter ökar. Dessutom förbättras exempelvis tillgängligheten till 
storstäder och den interregionala tillgängligheten. Investeringens bidrag till hänsyns-
målet bedöms vara positivt eftersom påverkan på klimatet sammantaget har bedömts 
minska även om investeringen leder till ökad klimatpåverkan i byggskedet. 

Störst fördel av investeringen får resenärerna, medan externt berörda individer framför-
allt påverkas negativt av intrång i landskapet. Vuxna (18-65 år) är den åldersgrupp som 
påverkas mest positivt av åtgärden.

18.3  Regionala utvecklingsmöjligheter med en ny  
höghastighetsjärnväg

Befolkningen i Sverige växer och störst är befolkningsförändringen i städerna. Fler männ-
iskor medför att resandebehovet blir större, och att trängseln i transportsystemet ökar. 
En höghastighetsjärnväg sammanbinder och möjliggör ett ökat utbyte mellan Sveriges tre 
största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det skapar även goda resmöjligheter till 
och från andra städer och regioner längs den nya järnvägen, såsom Linköping, Norrkö-
ping, Jönköping och Lund.

Med höghastighetsjärnvägen ökar människors räckvidd drastiskt, vilket innebär att tids-
avståndet mellan idag åtskilda städer och regioner krymper och hamnar inom rimliga av-
stånd för ett dagligt resandeutbyte. Utbytet mellan regioner som idag är åtskilda på grund 
av stora tids- och fysiska avstånd, kan därför komma att öka i sådan utsträckning att nya 
gemensamma arbetsmarknadsregioner kan komma att uppstå, s.k. regionförstoring. 

En effekt av att regionerna växer är att det därigenom skapas möjligheter till specia-
lisering och högre produktivitet i näringslivet, med mer specialiserad efterfrågan och 
större utrymme för nya företag, i nya branscher. I större regioner återfinns därför en 
större branschdiversitet, vilket samtidigt innebär att större regioner är mer robusta över 
konjunkturcykeln och kan hantera branschkriser utan alltför stora effekter på sysselsätt-
ningen. Nyttorna kommer både privatpersoner, företag och samhället i övrigt till gagn, i 
form av en större, mer diversifierad arbetsmarknad som står emot kriser bättre och ökar 
sysselsättningen. 

När regionerna växer skapas även förutsättningar för en förbättrad matchning på arbets-
marknaden, vilket bidrar till förbättrade möjligheter för företag att rekrytera rätt kompe-
tens och i förlängningen förbättrade möjligheter att utvecklas och växa. Bättre matchning 
innebär samtidigt att människors möjlighet att söka alternativa arbeten ökar. 
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När tillgängligheten i och till en stad eller region förbättras, ökar samtidigt stadens och 
regionens attraktivitet och efterfrågan på att bo där. Den ökade efterfrågan resulterar i 
ökade markvärden, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på att exploatera marken 
genom att till exempel bygga nya bostäder. 

En höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm–Malmö binder 
också samman flera stora universitet och högskolor och därigenom förbättras tillgänglig-
heten till studier och förutsättningarna för kunskapsutbyte mellan forskargrupper.  

Ett stationsläge med goda anslutningar för lokal kollektivtrafik och en tät och attraktiv 
stadsmiljö med bland annat bostäder och kontorslokaler, har bäst förutsättningar att dra 
full nytta av höghastighetsjärnvägen. Genom goda lokala och regionala anslutningar kan 
tillväxten spridas till en större region och fler städer. Tillväxteffekterna kommer dock inte 
av sig självt, de kräver lokalt engagemang och investeringar. Det gäller även  
kompletterande och stödjande investeringar, exempelvis i form av utveckling av offentlig 
service och platskvaliteter samt utbildnings- och kompetenshöjande insatser. 

Järnväg är ett kapacitetsstarkt transportslag som har förmågan att binda samman städer. 
Med de höga hastigheter och betydande restidsvinster som en höghastighetsjärnväg 
erbjuder, skapas förutsättningar för en regionförstoring i en större skala än tidigare. 
Persontransporter på järnväg möjliggör också att utvecklingen sker mer resurseffektivt 
i täta och förtätade miljöer. Detta är viktigt inte bara för ökad tillgänglighet och bättre 
förutsättningar för tjänstebranscherna, utan även för en energieffektiv stad som svarar 
mot klimatmålen. 

Ett system med höghastighetjärnväg skapar således möjligheter för att resa på ett hållbart 
sätt, och genom att avlasta befintliga stambanor blir trafiksystemet mer robust och det 
skapas möjligheter att bland annat förbättra möjligheterna att transportera gods på järn-
väg.  Motsvarande gäller också för regionaltågstrafik på stambanorna. Höghastighetsjärn-
vägen får på så vis även positiva sekundära effekter för den regionala utvecklingen också i 
stråk utanför den planerade höghastighetsjärnvägen. 
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18.4 Referensalternativ
De satsningar på höghastighetsjärnväg som studeras i åtgärdsvalsstudierna Linköping–
Borås samt Jönköping–Malmö är stora investeringar som bedöms kunna tas i drift  
år 2035. Under arbetet med dessa åtgärdsvalsstudier har det bedömts som mest lämpligt 
att referensalternativet utöver befintlig infrastruktur även innehåller de infrastrukturob-
jekt som finns upptagna i beslutad nationell plan och regionala planer. 

I Trafikverkets handledning för åtgärdsvalsstudier34 diskuteras de olika effekter som 
uppstår om det infrastrukturprojekt som utvärderas inte genomförs. Två olika begrepp 
används; nollalternativ eller referensalternativ. Med nollalternativ avses: 

”ett trafiknät i ett framtidsläge, utan åtgärder utöver drift och underhåll. Nollalternativ 
används som en referensbas vid bedömning av effekter.”

Referensalternativ beskrivs som:

”ett framtida läge (referensbas mot vilket alternativ med förslag till åtgärder/inriktning 
ställs vid bedömning av effekter) och kan innehålla ett antal redan beslutade åtgärder. 
Referensalternativets trafik kan anges i enlighet med de generella trafikprognoserna.”

Att beskriva effekter baserat på ett nollalternativ, det vill säga inga åtgärder utöver drift 
och underhåll, bedöms inte vara relevant då det ligger så långt fram i tiden. Det finns 
redan fattade beslut om vissa investeringar i trafiksystemen som beräknas kunna tas i 
drift innan höghastighetsjärnvägarna öppnar för trafik, vilket medför att det egentligen 
inte finns ett rent nollalternativ. Mot denna bakgrund är det mer tillämpligt att använda 
begreppet referensalternativ. Referensalternativet är dock inte entydigt beskrivet, vilket 
ger ett visst tolkningsutrymme.

Den nationella transportplanen utgör tillsammans med de regionala transportplanerna 
en långsiktig ekonomisk planering av det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjö-
fart och luftfart. I planerna finns uppgifter om hur mycket pengar som kan användas, vad 
som ska göras och vilka geografiska områden som planen berör. De nu gällande planerna 
för perioden 2014–2025 fastställdes den 3 april 2014 av regeringen. Utredningsområdet 
för Linköping–Borås innefattar länstransportplaner för Jönköpings län, Östergötlands 
län samt Västra Götalands län. 

I planerna finns trafikslagsövergripande åtgärder som har prioriterats utifrån fyrstegs-
principen för att bidra till att uppnå de transportpolitiska målen. Utgångspunkten är att i 
första hand vårda den befintliga infrastrukturen och effektivisera den, men även att bygga 
om och bygga nytt för att kunna utveckla samhället. 

De infrastrukturobjekt som finns upptagna (namngivna) i beslutad nationell plan och 
regionala planer är investeringsåtgärder med en investeringsvolym på 50 miljoner kronor 
eller mer i den nationella planen, samt på 25 miljoner kronor eller mer i de regionala pla-
nerna. De väg- och järnvägsobjekt som berör utredningsområdet för höghastighetsjärnvä-
gen Linköping–Borås, är en del i referensalternativet, och är: 

• Riksväg 40 Ulricehamn (Rångedala–Hester). 17 km motorväg (klart). Trafiköppning 
2015. Kostnad 1310 mnkr.

• Jönköpingsbanan (Falköping–Sandhem–Nässjö). Åtgärden innebär kapacitets- 
höjande åtgärder och hastighetsanpassning till 160km/tim.  Byggstart hösten 2018. 
Klar december 2020. Kostnad 187 mnkr. 

34Trafikverket (2015c)
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• Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck. Vägutbyggnad för ökad framkomlighet och bättre 
standard. Klar sommaren 2018. Kostnad 176 mnkr. 

• Riksväg 32 Boxholm–Länsgräns. Problem med trafiksäkerhet och tung trafik.  
Planerad ombyggnad 2020-2025. Kostnad > 25 mnkr.

• Väg 131 Österbymo–Tranås. Åtgärd för jämn 80 km/h. Planerad 2017-2019. Kostnad 
38 mnkr.

Det finns även mindre åtgärder i planerna som planeras utifrån ekonomiska anslag för 
olika investeringsområden och som hanteras i Trafikverkets verksamhetsplanering. Dessa 
kan också vara viktiga, men finns bara beskrivna 3–4 år fram i tiden. Dessa ingår därför 
inte i referensalternativet. 

Vissa drift- och underhållsåtgärder kan vara viktiga och kostsamma och skulle kunna 
utgöra en del i referensalternativet. Dock medför sällan drift- och underhållsåtgärder en 
ökad kvalitet i transportsystemet, utan ska stödja en bibehållen kvalitet. 

Figur 124. Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan och regionala planer 2014–2025 som berör  
utredningsområdet.
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18.5 Påverkan och effekter av referensalternativet
Referensalternativet uppfyller inte ändamålen för höghastighetsjärnvägen. Till viss del 
syftar åtgärderna i referensalternativet till att öka tillgängligheten och på så sätt skapa 
förutsättningar för regional utveckling. Några åtgärder syftar även till att på korta sträck-
or förbättra kapaciteten i befintlig infrastruktur. Åtgärdernas samlade effekt motsvarar 
dock inte ändamålen med en höghastighetsjärnväg. Det främsta skälet till detta är att 
åtgärderna är spridda över hela utredningsområdet och inte haft som utgångspunkt att 
lösa ett nationellt kapacitetsproblem.

Utifrån de analyser som genomförts för utredningsområdet följer här ett kvalitativt 
resonemang om påverkan och effekter på miljön av referensalternativet. Redovisningen 
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utgår från de miljöaspekter för vilka det har formulerats projektmål. Referensalternativet 
svarar däremot inte mot de formulerade funktionsmålen för höghastighetsjärnvägen och 
har därför heller inte bedömts. 

• Landskapets form samt upplevelse 
Åtgärder såsom vägutbyggnad kan komma att innebära negativa effekter på den visu-
ella upplevelsen av landskapet. Bedömningen är därför att det finns risk för att målen 
motverkas. 

• Kulturmiljö  
Även om åtgärderna som ingår i referensalternativet är av begränsat antal och omfatt-
ning kan både upplevelse och förståelse för de kulturhistoriska miljöerna i närom-
rådena påverkas negativt, liksom enskilda objekt, som till exempel fornlämningar. 
Åtgärderna berör i stor utsträckning befintlig infrastruktur och då kan även kommu-
nikationshistoriska kvaliteter påverkas (exempelvis om en väg breddas och korsningar 
ändras). Bedömningen är därför att det finns en risk att målen för kulturmiljö kan 
motverkas i referensalternativet. 

• Naturmiljö 
Flera av åtgärderna som rör väg och järnväg i referensalternativet ligger i områden 
med känsliga naturmiljöer. Utan särskilda åtgärder kan det därför inte uteslutas att 
dessa naturmiljöer till exempel påverkas av ökad bullerstörning. Bedömningen är där-
för att referensalternativet kan komma att innebära negativa effekter för naturmiljön 
och att det finns en risk att målen motverkas. 

• Människors hälsa  
Flera av åtgärderna syftar till att exempelvis förbättra trafiksäkerheten. Samtidigt 
kommer vissa åtgärder innebära ökat buller. Den samlade bedömningen är dock att 
åtgärderna i referensalternativet har en möjlighet att sammantaget bidrar till män-
niskors hälsa. 

• Befolkning - sammanhållen bygd 
Säkerhetshöjande åtgärder är positivt för befolkningen, men kan också innebära att 
den fysiska barriär som vägarna utgör blir mer omfattande, till exempel om de blir 
mittseparerade. Med åtgärder som bibehåller eller förbättrar tillgängligheten utmed 
och invid befintlig infrastruktur bedöms det dock finnas en möjlighet att åtgärderna i 
referensalternativet bidrar till måluppfyllnad. 

• Befolkning – rekreation och friluftsliv 
Eftersom de namngivna objekten huvudsakligen omfattar befintlig infrastruktur be-
döms påverkan på rekreation och friluftsliv bli begränsad. Åtgärder som förbättrar för 
exempelvis cykeltrafik är positiva och sammantaget bedöms det finnas en möjlighet 
att åtgärderna i referensalternativet bidrar till måluppfyllelse. 

• Olycksrisk  
Flera av åtgärderna syftar till att öka trafiksäkerheten och robustheten i trafiksyste-
met. Den samlade bedömningen är därför att åtgärderna bidrar till måluppfyllnad. 
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• Förorenad mark 
I de fall förorenade massor upptäcks i samband med genomförandet av åtgärderna 
kommer dessa att tas om hand. Eftersom de namngivna åtgärderna i huvudsak omfat-
tar befintlig infrastruktur är det sannolikt att det påträffas markföroreningar, vilka 
således saneras. Bedömningen är därför att målet uppfylls.

• Vatten 
Flera av åtgärderna ligger i nära anslutning till skyddade vattenområden. Bedömning-
en är därför att det finns risk för att målet inte uppfylls. 

• Materiella tillgångar  
I betydelsen areella näringar, ämnen och material samt övriga ändliga resurser be-
döms det finnas en möjlighet att åtgärderna bidrar till målet. Bedömningen bygger 
framförallt på att det i huvudsak är befintlig infrastruktur som ingår i form av trafik-
säkerhetsåtgärder och kapacitetsökning. Därmed sparas naturresurser och intrång i 
produktiv jord- och skogsbruksmark begränsas. 

• Klimat  
Många av åtgärderna syftar till att minska klimatpåverkan. Bedömningen är därför att 
åtgärderna tillsammans bidrar till målet.



209

DEL 5 
 REKOMMENDATIONER 
 FÖR FORTSATT
 PLANERING



210

19 Rekommendationer

Trafikverket har under perioden 2015–2018 genomfört åtgärdsvalsstudier för sträckorna 
Linköping–Borås (föreliggande studie) respektive Jönköping–Malmö i syfte att utreda 
förutsättningarna för utbyggnad av höghastighetsjärnväg. 

Bakgrunden och motivet till studierna är den kapacitetsbrist i det svenska järnvägsnätet 
som konstaterades i Kapacitetsutredningen35. I denna utredning konstaterades att det 
behövs åtgärder för att öka kapaciteten i järnvägssystemet som helhet. För att möta den 
kraftiga trafikökning som väntar rekommenderade Trafikverket en separering av olika 
slags tågtrafik. Separeringen föreslogs ske genom att nya banor för snabba persontran-
sporter byggs och kopplas samman till ett sammanhängande höghastighetsnät. Även i 
regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 
2012/13:25) gjordes bedömningen att ny stambana för höghastighetståg bör byggas.

Den nya stambanan för höghastighetståg inkluderar, utöver de delar som nu  studerats 
inom nämnda åtgärdsvalsstudier även delarna Järna–Linköping (Ostlänken) och 
 Göteborg–Borås som båda har kommit längre i planeringsprocessen. 2014 påbörjades 
planeringen av den nya stambanan som helhet. Koordinering och samordning av ingå-
ende delar i höghastighetssystemet sker inom programmet En ny generation järnväg 
(NGJ). Samordningen sker utifrån uppsatta ändamål och syftar till att säkerställa system-
perspektivet i planering och genomförande.

Åtgärdsvalsstudierna har utgått ifrån beslutade ändamål för en Ny Generation Järnväg 
samt förutsättningar om snabb utbyggnad av en järnväg för 320 km/h och de av Sverige-
förhandlingen utpekade stationsorterna. Åtgärdsvalsstudiernas rekommendationer utgår 
från dessa förutsättningar.

Utifrån åtgärdsvalsstudiernas analyser och slutsatser tillsammans med inkomna syn-
punkter på förhandskopian rekommenderas att:

1. Planeringen för ett helt system fortsätter 
Liggande förslag till nationell transportplan 2018-2029 omfattar byggstart för sträckorna 
Järna–Linköping och Hässleholm–Lund. Utbyggnad av dessa två delsträckor innebär 
dock inte att järnvägens kapacitetsproblem på systemnivå är lösta. Behovet av att lösa ka-
pacitetsproblemen är oförändrade och därmed kvarstår behovet av en sammanhängande 
höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. 

Utgångspunkten för framtagandet av åtgärdsvalsstudierna är att systemet ska byggas i 
sin helhet varför också effekterna i studien förutsätter en sådan utbyggnation. Längre, 
sammanhängande etapper bör eftersträvas för att effektivisera planeringen och samtidigt 
möjliggöra att kostnader och intrång orsakade av provisoriska anslutningar begränsas.

2. Utredningsområden avgränsas och riksintressen preciseras 
Utifrån regeringens beslut om i vilken takt och prioriteringsordning den fortsatta utbygg-
naden av höghastighetsbanorna ska ske komm  er följande åtgärder att vara aktuella att 
genomföra: 
• Järnvägsplan som inkluderar noden Jönköping bör påbörjas då förgreningspunkten 

för de tre sträckningarna mot ändpunkterna har mycket stor påverkan på restider, 
trafikering och kostnader. Rekommendationen är att noden Jönköping hanteras inom 
järnvägsplanen för delen Linköping–Jönköping. 

35 Trafikverket (2012)
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• Motsvarande planläggningsprocess bör genomföras för delarna Jönköping–Borås 
respektive Jönköping–Hässleholm. Sträckan Jönköping–Hässleholm kan av praktis-
ka skäl behöva delas i två delprojekt, vilka då föreslås vara Jönköping–Värnamo och 
Värnamo–Hässleholm.

Det är, för att kunna säkra en utbyggnadsmöjlighet av hela systemet, viktigt att utred-
ningsarbetet inriktas på att:
• Säkerställa framkomlighet och tillgänglig mark för systemet som helhet. 

• Möjliggöra en fortsatt positiv regional- och kommunal utveckling längs hela den tänk-
ta sträckningen. Genom att avgränsa utredningsområdet och identifiera järnvägens 
markanspråk undviks att obestämda begränsningar läggs över kommunernas fysiska 
planering under lång tid. I de synpunkter som inkommit på åtgärdsvalsstudierna 
framförs från berörda kommuner och regioner att det geografiskt stora utrednings-
området och den osäkerhet det medför riskerar att omöjliggöra eller starkt försena 
exempelvis satsningar på bostäder. 

Utifrån ovanstående argument ska det fortsatta arbetet inriktas på att utredningsområdet 
avgränsas och ett framtida riksintresse för järnvägen preciseras. 

I åtgärdsvalsstudierna har principer för stationslägen och sträckor studerats översiktligt. 
I den kommande planläggningsprocessen ska alternativa stationslokaliseringar och kor-
ridorer studeras mer ingående.

3. Samordnad planering och samverkan sker mellan berörda intressenter 
För att planering och genomförande ska bli effektivt krävs samordning mellan de före-
slagna åtgärderna, inom åtgärderna, kopplingen till befintligt järnvägssystem och andra 
anslutande transportsystem. Beroende på åtgärd kommer olika intressenter att vara be-
rörda. Långa planeringstider och systemets påverkan på övrig fysisk planering och trans-
portplanering kräver då framförhållning i planeringsarbetet och samordningen. För att 
kunna genomföra de föreslagna åtgärderna krävs i samtliga fall att planering sker enligt 
formella planeringsprocesser. De lagstiftningar som reglerar planläggningen är Plan- och 
bygglagen (PBL) och Lagen om byggande av Järnväg (LBJ). Samverkan mellan Trafikver-
ket och övriga intressenter är helt nödvändigt för att nå framgång. 

Ett exempel där samverkan är särskilt viktig är överenskommelser och avtal kopplat till 
stationslägen och utformning. Sverigeförhandlingen har under 2017 tecknat avtal med 
kommuner om stationslägen längs med höghastighetsjärnvägen. Trafikverket kommer 
i det fortsatta arbetet att teckna avtal om genomförande och finansiering med berörda 
parter allt eftersom regeringen fattar beslut och anslår medel.

En aktiv samverkan är också avgörande för klimat-, landskaps- och andra miljöaspekter 
kopplade till utbyggnaden av höghastighetssystemet. Två områden inom vilka särskilda 
och proaktiva samverkansinsatser rekommenderas är hållbar masshantering samt 
 anläggningens klimatpåverkan. 

Landskapsmodelleringar och andra omdanande åtgärder kommer att krävas för att 
åstadkomma ett bra samspel mellan anläggning och landskap. Då det är stora mängder 
jord- och bergmassor som behöver hanteras i samband med utbyggnad av höghastighets -
järnvägen så finns en stor synergipotential i en hållbar masshantering som reducerar 
både utsläpp och kostnader, och samtidigt möjliggör en bättre landskaps anpassning. För 
att landskapsanpassa en storskalig och styv anläggning, som höghastighetsjärnvägen, är 
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det nödvändigt att inte bara arbeta med utformningen av anläggningen utan också med 
anpassningar och förändringar i det berörda landskapet. Här rekommenderas en både 
proaktiv och kreativ samverkan mellan alla inblandade aktörer i syfte att hitta bra lös-
ningar både utifrån ett landskapligt, men också processuellt och juridiskt perspektiv. 

Den klimatutredning36 som bedrivits parallellt med åtgärdsvalsstudierna visar att beräk-
nade utsläpp av växthusgaser kan minskas med upp till 50 % enbart genom aktiva åtgär-
der i detaljprojekterings- och byggskedet. Därutöver finns stora potentialer kopplade till 
lokalisering, utformning, masshantering och andra val som kan göras i planeringsskedet. 
För att maximera dessa potentialer krävs proaktiv samverkan med både planeringsaktö-
rer, forsknings- och anläggningsbransch.

36 Trafikverket (2017c)
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